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MỞ ĐẦU 

 

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

1.1. Lý do khoa học 

Gia đình là tế bào của xã hội. Gia đình là cái nôi của tình yêu thương, là nơi 

con người được sinh ra và trưởng thành cả về thể chất và nhân cách. Chính gia đình 

là mảnh đất gieo mầm, nuôi dưỡng và cung cấp nguồn nhân lực cho đất nước. 

Trong tiến trình phát triển của lịch sử, gia đình có một vị trí và vai trò đặc biệt. Với 

hai chức năng cơ bản: tái sinh con người để duy trì nòi giống và xã hội hoá cá nhân 

để hình thành nhân cách, gia đình sẽ tồn tại mãi trong đời sống của nhân loại. Sức 

mạnh trường tồn của mỗi quốc gia, dân tộc, xã hội-phụ thuộc rất nhiều vào sự tồn 

tại, phát triển của gia đình nói chung và văn hoá gia đình nói riêng. 

Gia đình Việt Nam trải qua nhiều thế hệ và đã tạo dựng nên những chuẩn mực 

giá trị tốt đẹp như lòng yêu nước, hiếu nghĩa, ham học, thuỷ chung, đùm bọc lẫn 

nhau, lao động cần cù và sáng tạo, kiên cường vượt qua mọi khó khăn thử thách. 

Sau 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của các gia 

đình Việt Nam đã được cải thiện đáng kể nhờ những thành tựu của phát triển kinh 

tế, văn hoá, giáo dục, y tế, xoá đói giảm nghèo và các lĩnh vực khác. Chính những 

thành tựu này đã góp phần quan trọng làm cho niềm tin, trách nhiệm của từng cá 

nhân và toàn xã hội đối với gia đình được nâng lên. 

Nghiên cứu VHGĐ là chủ đề  được các nhà khoa học trong nước và trên thế 

giới quan tâm trên nhiều khía cạnh và góc độ khác nhau, hiện tại đã có rất nhiều 

công trình khoa học bàn về vấn đề này, nhưng tập trung chủ yếu giải quyết vấn đề 

lý luận về tầm quan trọng của gia đình trong xã hội hiện nay. Những công trình này, 

thường là các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, các luận văn, luận án có cách tiếp 

cận riêng với những trọng tâm nhất định. Tuy nhiên, chưa có công trình nào nghiên 

cứu chuyên sâu về VHGĐ của người Tày ở tỉnh Cao Bằng. Do vậy, nghiên cứu 

VHGĐ người Tày ở tỉnh Cao Bằng vẫn được xem là vấn đề còn bỏ ngỏ.  
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Gia đình và VHGĐ luôn có sự khác biệt theo những khác biệt về địa lý nhân 

văn, văn hóa tộc người…và luôn biến đổi để thích nghi với những biến đổi của môi 

trường tự nhiên cũng như biến đổi KT-XH. Nói cách khác, nghiên cứu gia đình và 

VHGĐ trong xã hội đương đại và cụ thể của từng địa phương, từng bối cảnh kinh 

tế-văn hóa-xã hội luôn là những đề tài mới và hữu ích. 

VHGĐ của người Tày ở tỉnh Cao Bằng là một bộ phận hữu cơ của VHGĐ 

Việt Nam. Nhưng do những đặc điểm về tự nhiên, kinh tế, văn hóa, xã hội và lịch 

sử, VHGĐ ở nơi đây cũng có những nét đặc thù. Ngay cả những nét đã được định 

hình trong truyền thống cũng đang có những biến đổi. Thực sự đây là một vấn đề 

nghiên cứu có tính hữu ích cả về mặt khoa học lẫn thực tiễn. 

1.2. Lý do thực tiễn 

Bước sang thế kỷ XXI, gia đình và văn hóa gia đình có những thay đổi rất 

phức tạp như: quy mô gia đình, loại hình gia đình, vai trò của gia đình, giá trị của 

gia đình, sự gia tăng ly hôn, sinh con ngoài giá thú; sự gia tăng tỷ lệ tham gia lao 

động ngoài gia đình của phụ nữ, những thay đổi lớn trong quan hệ giữa vợ và 

chồng, giữa cha mẹ và con cái, sự thay đổi các chuẩn mực liên quan đến các quan 

hệ tình dục…Mấy thay đổi đó đã tấn công mạnh mẽ vào nền tảng gia đình truyền 

thống.  

Gia đình của người Tày ở tỉnh Cao Bằng là nơi lưu giữ và bảo tồn các giá trị 

văn hóa truyền thống, là nơi trao truyền các giá trị văn hóa tộc người, cả văn hóa vật 

chất lẫn văn hóa tinh thần…Trong bối cảnh hội nhập và giao lưu quốc tế, vấn đề 

văn hóa gia đình  nơi đây cũng đã và đang nảy sinh một số vấn đề phức tạp, như: sự 

thay đổi về cơ cấu chức năng, quy mô gia đình, sự đảo lộn về lối sống, trật tự gia 

đình, sự sa sút về đạo đức, bình đẳng giới trong gia đình, bạo lực gia đình…là 

những vấn đề cần được nghiên cứu hiện nay và trong tương lai.  

Từ những vấn đề lý luận và thực tiễn xã hội trên đây, tác giả chọn đề tài Văn 

hoá gia đình của ngƣời Tày ở tỉnh Cao Bằng làm luận án tiến sĩ, chuyên ngành 

Văn hóa học. 

2. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 
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2.1. Mục đích nghiên cứu 

 - Nhận diện được những giá trị văn hóa gia đình truyền thống và biến đổi của 

người Tày ở tỉnh Cao Bằng.  

- Đánh giá được sự biến đổi của văn hóa gia đình trong xu thế hội nhập và 

phát triển của gia đình Việt Nam nói chung và gia đình người Tày ở tỉnh Cao Bằng 

nói riêng. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để thực hiện mục đích nghiên cứu trên, tác giả sẽ phải thực hiện những 

nhiệm vụ sau: 

1. Hệ thống hoá những vấn đề lý luận chung về văn hoá gia đình, đó là công 

cụ để khu biệt rõ các nội dung nghiên cứu, làm cơ sở cho việc xác định những vấn 

đề cần khảo sát và đánh giá. 

2. Khảo sát và đánh giá các thành tố cơ bản của văn hóa gia đình người Tày 

ở tỉnh Cao Bằng trong truyền thống trong mối tương quan với các tiền đề văn hoá 

xã hội hình thành gia đình truyền thống của người Tày.  

3. Khảo sát và đánh giá sự biến đổi của các thành tố văn hóa gia đình của 

người Tày ở tỉnh Cao Bằng hiện nay.  

4. Dự báo xu hướng biến đổi và những vấn đề đặt ra đối với văn hóa gia đình 

người Tày ở tỉnh Cao Bằng. Từ đó đặt ra những vấn đề nhằm xây dựng và phát triển 

văn hóa gia đình người Tày ở tỉnh Cao Bằng trong thời kỳ hội nhập. 

3. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

3.1. Đối tƣợng nghiên cứu 

Đề tài luận án tập trung nghiên cứu về văn hoá gia đình của người Tày ở tỉnh 

Cao Bằng. Tuy nhiên, do nội hàm khái niệm văn hóa gia đình khá rộng nên tác giả 

sẽ chỉ giới hạn đối tượng nghiên cứu của đề tài qua 04 thành tố sau:  

 - Quan niệm về hôn nhân. 

 - Các nghi lễ gia đình. 
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 - Giáo dục trong gia đình. 

 - Ứng xử trong gia đình. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

 - Phạm vi không gian: gia đình của người Tày trên 04 địa bàn, bao gồm: 

+ Thành phố Cao Bằng: đại diện cho khu vực thành thị [PL.1, tr.165]. 

+ Huyện Thạch An: đại diện cho khu vực có cộng đồng người Tày sống 

đông nhất [PL.1, tr.162]. 

+ Huyện Phục Hòa: đại diện cho khu vực người Tày giao lưu buôn bán với 

người nước ngoài qua cửa khẩu [PL.1, tr.163]. 

+ Huyện Bảo Lạc: đại diện cho khu vực người Tày sống cùng các dân tộc 

thiểu số khác [PL.1, tr.164]. 

 - Phạm vi thời gian: chọn năm 1986 làm mốc thời gian để phân định văn 

hóa gia đình truyền thống và văn hóa gia đình hiện nay nhằm đối chiếu, tìm ra 

những yếu tố biến đổi. 

4. CƠ SỞ LÝ THUYẾT, CÂU HỎI NGHIÊN CỨU VÀ GIẢ THUYẾT KHOA HỌC 

4.1. Cơ sở lý thuyết 

Xuất phát từ đối tượng và mục đích nghiên cứu của đề tài, tác giả lựa chọn 

cách tiếp cận theo lý thuyết cấu trúc chức năng trong quá trình thực hiện luận án. 

Trong lĩnh vực xã hội học, thuyết cấu trúc và thuyết chức năng với các biến 

thể của chúng đã tạo thành thuyết cấu trúc chức năng tập hợp nhiều tác giả khác 

nhau tham gia nghiên cứu, xây dựng. Trong đó nổi bật nhất là Talcott Parsons 

(1902-1979),  Robert Merton (1910-2003) và Peter Blau (1918-2002) [118]. 

Nhìn chung, Parsons sử dụng khái niệm cấu trúc và khái niệm hệ thống 

gần như tương đương nhau với nghĩa là hệ thống có cấu trúc và cả hai đều có 

chung những thành phần nhất định mà mỗi thành phần này có những chức năng 

nhất đinh đối với cả hệ thống. Khái niệm cấu trúc nhấn mạnh các yếu tố tạo thành 

khuôn mẫu, định hình hệ thống một cách tương đối ổn định. Khái niệm hệ thống 
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nhấn mạnh một tập hợp các yếu tố được sắp xếp theo trật tự nhất định, nghĩa là 

được định hình vừa độc lập vừa liên tục trao đổi qua lại với hệ thống môi trường 

xung quanh. Thuyết cấu trúc-chức năng nhấn mạnh mối quan hệ chức năng giữa 

các thành phần với cả tổng thể [118]. 

Thuyết cấu trúc-chức năng được bổ sung và phát triển nhờ những đóng góp lý 

luận quan trọng của Robert Merton (1910-2003). Một đóng góp lớn của Merton đối 

với chủ thuyết này là việc phát hiện ra sự loạn phản chức năng, còn gọi là phi chức 

năng hay phản chức năng. Khác với Parsons luôn coi mọi hệ quả của một thiết chế 

xã hội là chức năng với nghĩa là những tác dụng tốt, có lợi cho toàn bộ cấu trúc xã 

hội, Merton chỉ ra những phản chức năng của thiết chế xã hội. Phản chức năng là 

những hệ quả làm cản trở, thậm chí gây rối loạn, làm giảm khả năng tồn tại, thích 

ứng của cấu trúc. Để nhận diện sự loạn chức năng hay phản chức năng, cần trả lời 

câu hỏi: hệ quả của một hiện tượng xã hội đem lại lợi ích hay gây tổn hại tới lợi ích 

của ai? [118]. 

Merton đã sử dụng triệt để cách phân tích chức năng luận để giải thích sự sai 

lệch xã hội. Merton làm rõ ý tưởng của Parsons về vai trò của yếu tố văn hoá, yếu tố 

thiết chế và sự phân hoá định hướng-giá trị trong việc phân loại hành vi sai lệch. 

Parsons cho rằng sự lệch chuẩn diễn ra trong hệ thống của sự phân hoá hành động 

theo xu hướng đối lập nhau là chủ động và thụ động và sự phân hoá động cơ thành 

thoả hiệp và xa lạ [118]. 

Cuối thế kỷ 20, chủ thuyết cấu trúc-chức năng được phát triển lên một bước 

nữa nhờ những đóng góp của nhà xã hội học nổi tiếng người Mỹ là Peter Blau 

(1918-2002). Trong cuốn sách Bất bình đẳng và sự hỗn tạp, Blau đã cung cấp cách 

nhìn nhận mới để giải đáp một câu hỏi cơ bản của xã hội học: cái gì tạo nên sự 

thống nhất xã hội? Blau cho rằng nhất định có một loại liên kết xã hội, một loại 

quan hệ xã hội nào đó có khả năng tạo ra sự thống nhất xã hội. Theo ông, sự kết hợp 

của các nhóm và các tầng lớp xã hội khác nhau thành một thể thống nhất không thể 

chỉ dựa vào mối phụ thuộc lẫn nhau về mặt chức năng mà đòi hỏi sự tương tác xã 

hội thực sự giữa các thành viên. Blau phân biệt hai loại đặc điểm cơ bản của cấu 

trúc xã hội quy định vị trí, vai trò và mối liên hệ xã hội của các cá nhân [118]. 
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Quan điểm tiếp cận cấu trúc chức năng coi gia đình là một thành phần trong 

cấu trúc xã hội, thực hiện những chức năng cơ bản của xã hội, đáp ứng nhu cầu của 

các thành viên gia đình và góp phần ổn định xã hội. Quan điểm cấu trúc chức năng 

nhấn mạnh sự ổn định của gia đình góp phần vào sự ổn định và phát triển của xã 

hội. Vì thế mâu thuẫn, xung đột, ly hôn là điều không đáng mong muốn trong cuộc 

sống gia đình [108, tr.157]. 

Tiếp cận lý thuyết cấu trúc chức năng trong nghiên cứu văn hóa gia đình như 

một hiện tượng xã hội trên hai bình diện: 1/quan hệ giữa gia đình và xã hội; 2/các 

mối quan hệ trong gia đình. Hai bình diện nghiên cứu này tương ứng với hai hướng 

nghiên cứu: nghiên cứu gia đình như một thiết chế xã hội và nghiên cứu gia đình 

như một nhóm xã hội đặc thù [108, tr.157]. 

Khi nghiên cứu gia đình như một thiết chế xã hội người ta nghiên cứu xem 

gia đình tồn tại nhằm mục đính gì, thực hiện chức năng gì đối với xã hội. Thiết chế 

gia đình ra đời, tồn tại và phát triển trước hết do sự cần thiết điều tiết các quan hệ 

nam nữ của xã hội. Xã hội thừa nhận và phê chuẩn sự chung sống của đôi nam nữ 

dưới hình thức hôn nhân, quy định trách nhiệm của họ với nhau, trách nhiệm của họ 

đối với con cái và xã hội [108, tr.157-158]. 

Nghiên cứu gia đình như một thiết chế xã hội là chú ý đến mối quan hệ giữa 

gia đình và xã hội, mối quan hệ và tác động lẫn nhau giữa gia đình với các thiết chế 

xã hội khác như Nhà nước, kinh tế, tôn giáo, giáo dục…Nghiên cứu sự tác động qua 

lại giữa gia đình và xã hội thông qua việc thực hiện chức năng của nó, quan hệ gia 

đình với các tập hợp xã hội khác như nhà trường, làng xóm, bạn bè, đồng nghiệp, 

các tổ chức chính trị, văn hóa [108, tr.158]. 

Khi nghiên cứu gia đình như một nhóm xã hội đặc thù, người ta nghiên cứu 

mối quan hệ tác động quan hệ qua lại giữa các cá nhân trong đời sống gia đình như 

quan hệ vợ chồng, quan hệ cha mẹ-con cái, những mối quan hệ tiền hôn nhân, 

những nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn bạn đời, địa vị, vai trò của các thành 

viên gia đình, phân công lao động theo giới trong gia đình, mâu thuẫn, xung đột 
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giữa các thành viên gia đình, những nguyên nhân tan rã của mối liên hệ hôn nhân 

gia đình...[108, tr. 158]. 

Nếu thiết chế do pháp luật quy định thì nhóm do quan hệ tâm lý, tình cảm, sự 

gắn bó và hiểu biết lẫn nhau tạo nên. Gia đình là một nhóm thân tình hay còn gọi là 

một nhóm sơ cấp. Đặc điểm của một nhóm sơ cấp là toàn bộ hành vi cá nhân, tính 

cách con người và sắc thái tình cảm được bộc lộ rõ ràng. Các thành viên trong gia 

đình sơ cấp gắn bó, hiểu biết lẫn nhau và quan tâm đến tất cả các hành vi của nhau. 

Tính đặc thù của nhóm xã hội gia đình do được hình thành trên cơ ở hôn nhân và 

quan hệ huyết thống. Các thành viên trong gia đình gắn bó với nhau về tình cảm, 

trách nhiệm và quyền lợi…[108, tr.158]. 

Các nhà xã hội học trường phái chức năng cho rằng: gia đình là có tính phổ 

biến. G. Murdock (1949) giải thích tính phổ biến của gia đình do gia đình thực hiện 

bốn chức năng cơ bản không thể thiếu được cho sự tiếp nối thành công của xã 

hội.Đó là chức năng:tình dục (sexual), tái sinh sản (reproductive), giáo dục 

(educational) và kinh tế (economic). Ông cho rằng chức năng này hoàn toàn cần 

thiết cho cả cá nhân và xã hội. Và chỉ có gia đình mới có thể thực hiện thành công 

những chức năng này. Vì thế gia đình là tất yếu và phổ biến-chúng ta không thể tồn 

tại mà không có gia đình…[108, tr.159]. 

Quan điểm cấu trúc chức năng coi gia đình là một đơn vị trung gian giữa cá 

nhân và xã hội. Gia đình đáp ứng những nhu cầu phát triển của cá nhân về cả thể 

chất và tinh thần. Gia đình là nơi thực hiện các chức năng thiết yếu cho cả cá nhân 

và xã hội. Trong suốt nhưng năm 50 và đầu những năm 60, gia đình được coi là một 

thiết chế phổ quát vì nó thực hiện chức năng bảo đảm cho sự tồn tại của xã hội loài 

người. W.Goode (1982) cho rằng nếu gia đình không thực hiện đầy đủ các chức 

năng của nó thì những mục tiêu lớn rộng của xã hội cũng sẽ không đạt được. Khi 

cấu trúc gia đình thay đổi thì mô đình gia đình cũng biến đổi phù hợp để đáp ứng 

nhu cầu xã hội [108, tr.159]. 

Dưới tác động của công nghiệp hóa, cấu trúc gia đình thay đổi và chức năng 

của gia đình bị thu hẹp lại. Một số chức năng của gia đình trong xã hội tiền công 
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nghiệp hóa được chuyển sang cho các tổ chức xã hội khác đảm nhận. Mặc dù vậy, 

gia đình vẫn thực hiện những chức năng cơ bản không tổ chức xã hội nào có thể 

thay thế được. T.Parsons (một đại diện tiêu biểu của thuyết cấu trúc chức năng) tin 

rằng trong xã hội công nghiệp hóa, mỗi gia đình trong xã hội đều có hai “chức năng 

cơ bản và không thể giảm bớt được”, đó là: xã hội hóa ban đầu trẻ em (primary 

socialization of children), và ổn định nhân cách người lớn (stabilization of adult 

personalities) [108, tr.160]. 

Xã hội hóa ban đầu hay xã hội hóa sơ cấp, xảy ra trong những năm đầu của 

cuộc sống trẻ em bên trong nhóm gia đình. Trong giai đoạn này, trẻ em học hỏi 

những yếu tố cơ bản mà nền văn hóa mà chúng được sinh ra. Tiếp theo giai đoạn xã 

hội hóa này là quá trình xã hội hóa thứ cấp (secondary socialisation), xảy ra trong 

các nhóm chính thức hơn là bên ngoài gia đình (như trường học). Cá nhân thuộc 

nền văn hóa của một xã hội tức là trở nên thân thuộc với các chuẩn mực, các giá trị 

và các tập quán của nền văn hóa đó mà không cần phải suy nghĩ về chúng, và 

những hành động của cá nhân luôn luôn được dẫn dắt bởi những chuẩn mực, giá tri 

và phong tục tập quán của nền văn hóa đó [108, tr.160].. 

Chức năng cơ bản thứ hai không thể thay thế được của gia đình là ổn định 

nhân cách người lớn. Gia đình đưa lại cho cá nhân là người lớn. Gia đình đưa lại 

cho cá nhân là người lớn một cái “van an toàn”. Gia đình là nơi con người có thể 

nghỉ ngơi thư giãn, thoát khỏi những stresses và những áp lực của thế giới bên 

ngoài và cảm thấy thoải mái. Gia đình đem lại cho môi trường ấm cúng, tình yêu và 

sự tin tưởng, nơi con người cá nhân tự  do hành động theo cách của mình. Đồng 

thời việc giám sát và xã hội hóa trẻ em cũng đem lại cho bố mẹ một cảm giác về 

nghĩa vụ và trách nhiệm [108, tr. 161]. 

Một khía cạnh khác trong lý thuyết chức năng về gia đình của Parsons là 

trong gia đình có sự phân công theo giới. Parsons cho rằng có một sự phân công lao 

động “tự nhiên” bên trong gia đình hạt nhân. Người chồng có vai trò công cụ 

(Instrumental male), người hoạt động ở bên ngoài gia đình và kiếm tiền cung cấp 

cho gia đình anh ta. Hoạt động này sẽ tạo nên những căng thẳng và những mối lo âu 

cho giới tính công cụ (là nam giới), vì vậy, anh ta cần phải quay về tổ ấm của mình, 
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nơi anh ta được chăm sóc, chia sẻ và thông cảm. Người đáp ứng cho nhu cầu này là 

những người phụ nữ, người vợ, giới giữ vai trò biểu cảm (expressive femal). Trong 

khi chăm sóc cả chồng và con, người phụ nữ thể hiện sự ấm áp, tình yêu và an ủi và 

sự làm dịu đi những căng thẳng, ức chế gây ra bởi thế giới bên ngoài [108, tr.161]. 

Parsons coi hai vai trò này là sự bổ sung. Mỗi một vai trò đảm bảo những 

yếu tố thiết yếu đối với những chức năng cơ bản và không thể giảm bớt của gia đình 

đã được nói đến ở trên. Theo Parsons, các vai trò mà mỗi người thực hiện, được chi 

phối bởi yếu tố sinh học-người phụ nữ là người sinh con vì thế chị ta là người nuôi 

dưỡng cho con cái và chăm chút cho chồng con-đó là bản chất biểu cảm của phụ nữ, 

người vợ, người mẹ. Trong cuộc sống hiện đại, Parsons coi những vai trò này là cực 

kỳ quan trọng và gia đình hạt nhân đáp ứng được vai trò đó. Như vậy, gia đình hạt 

nhân trở thành nơi trú ẩn cho các thành viên của nó, và các nơi trú ẩn có thể đễ dàng 

di chuyển đến mọi nơi ở mới, đáp ứng đòi hỏi của xã hội công nghiệp hiện đại về 

lực lượng lao động linh hoạt và cơ động [108, tr.161-162]. 

Trong tiến trình đổi mới hiện nay, văn hóa gia đình nói chung và văn hóa gia 

đình của người Tày ở tỉnh Cao Bằng nói riêng đang có sự biến đổi ở tất cả các yếu 

tố (từ tập quán lao động sản xuất cho đến nghi lễ ma chay, cưới xin, từ thói quen ăn 

mặc cho đến các ngôn ngữ sử dụng trong gia đình và cộng đồng) cấu thành hệ thống 

tổng thể. Cũng do sự biến đổi đó nên không tránh khỏi tình trạng ở yếu tố này hay 

yếu tố kia, bộ phận này hay bộ phận khác có những bất ổn định do những chức năng 

cũ đang mất dần trong khi những chức năng mới lại chưa hình thành một cách đầy 

đủ. Tiếp cận quan điểm cấu trúc chức năng giúp cho tác giả phát hiện, cắt nghĩa 

những bất ổn, từ đó cố gắng đưa ra những giải pháp nhằm bảo đảm tính cân bằng và 

sự vận hành một cách có trật tự cho cả hệ thống. 

4.2. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết khoa học 

4.2.1. Câu hỏi nghiên cứu 

- Văn hóa gia đình của người Tày ở tỉnh Cao Bằng có cấu trúc-chức năng gì 

trong xã hội truyền thống?  

- Cấu trúc và chức năng của văn hóa gia đình của người Tày ở tỉnh Cao Bằng 
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hiện nay như thế nào và các nguyên nhân của sự thay đổi cấu trúc-chức năng đó 

trong văn hoá gia đình hiện nay.  

4.2.2. Giả thuyết  khoa học 

Văn hóa gia đình người Tày ở tỉnh Cao Bằng biến đổi mạnh là hệ quả tất yếu 

của những tác động trong đời sống kinh tế , văn hóa, xã hội và của quá trình đô thi ̣ 

hóa hiện nay đến cấu trúc-chức năng của nó; yếu tố văn hóa tộc người vẫn có vai trò 

quan trọng trong sự cân bằng những tác động này. 

5. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

Thực hiện những nội dung nghiên cứu trên, tác giả sẽ sử dụng các phương 

pháp chính sau đây, trên cơ sở tiếp cận quan điểm nghiên cứu liên ngành Văn hóa 

học-Dân tộc học-Xã hội học: 

 - Phương pháp phân tích tài liệu: Đây là nguồn tài liệu quan trọng cho đề tài. 

Tác giả phân tích kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học đi trước về văn hóa gia 

đình của người Tày. Những số liệu tổng hợp về tình hình kinh tế, xã hội, văn hóa sẽ 

được phân tích trong nội dung luận án. Nguồn tài liệu này là cơ sở cho sự so sánh, 

tiếp nối và đi sâu hơn của tác giả ở đề tài này. 

 - Quan sát tham dự: Tác giả thực hiện các chuyến đi điền dã ở thành phố 

Cao Bằng, huyện Thạch An, huyện  Phục Hòa,  huyện Bảo Lạc,  trực tiếp quan sát 

và tham dự vào một số hoạt động cùng gia đình người Tày tại các điểm trên. 

 - Điều tra xã hội học: 

+ Phương pháp nghiên cứu định lượng: Tác giả thiết kế một bảng hỏi khoảng 

40 tiêu chí về đời sống kinh tế, văn hóa, giáo dục, sinh hoạt, phong tục, tín ngưỡng 

của người Tày và chọn mẫu ngẫu nhiên theo địa bàn nghiên cứu (mang tính đại diện 

về địa lý). Tất cả sự phân tích định lượng trong đề tài này dựa trên kết quả của số 

phiếu điều tra. Với trưng cầu ý kiến, tổng số phiếu phát ra là 400 phiếu và thu về 

được 400 phiếu, phân bố theo 4 huyện như sau: Bảo Lạc: 100 phiếu, Phục Hòa: 100 

phiếu, Thạch An: 100 phiếu, thành phố Cao Bằng: 100 phiếu. 
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+ Phương pháp nghiên cứu định tính: Là phương pháp quan trọng và chủ yếu 

sẽ được sử dụng ở đề tài này. Tác giả sẽ thực hiện phỏng vấn sâu thông qua các đối 

tượng được lựa chọn có sự đa dạng về nghề nghiệp, giới tính, lứa tuổi, gồm những 

người có uy tín (già làng, trưởng bản, trưởng họ, thầy cúng), những người tham 

gia công tác chính quyền địa phương, làm công tác văn hóa-xã hội, người dân…để 

thu thập những thông tin cần thiết cho việc điều tra, nghiên cứu.  

Nội dung các cuộc phỏng vấn sâu được chuẩn bị sẵn bằng một bộ câu hỏi 

phù hợp với nội dung nghiên cứu của đề tài [PL.3, tr.167]. Hơn nữa, phỏng vấn 

sâu cho phép người được phỏng vấn nói lên tiếng nói của mình về các giá trị trong 

văn hóa gia đình truyền thống mà vẫn còn ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của 

người Tày ở Cao Bằng hiện nay. 

Cùng với các phương pháp trên, phương pháp phân tích, tổng hợp, thống kê, 

so sánh cũng được sử dụng nhằm thu thập dữ liệu trong quá trình nghiên cứu.  

6. NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN ÁN 

- Là công trình nghiên cứu chuyên sâu về văn hóa gia đình của người Tày ở 

tỉnh Cao Bằng dưới góc độ văn hóa học. 

- Tập hợp thêm tư liệu điền dã và mô tả tương đối cụ thể về văn hóa gia đình 

của người người Tày ở tỉnh Cao Bằng trong truyền thống và hiện nay. 

- Từ kết quả điều tra nghiên cứu của đề tài, tác giả đưa ra dự báo về xu 

hướng biến đổi trong văn hóa gia đình của người Tày ở tỉnh Cao Bằng hiện nay. 

- Luận án sẽ là nguồn tài liệu tham khảo cho các giảng viên, nghiên cứu sinh, 

học viên, sinh viên ngành văn hóa học, dân tộc học, nhân học và các nhà khoa học 

quan tâm đến lĩnh vực văn hóa gia đình của người Tày nói chung và người Tày ở 

tỉnh Cao Bằng nói riêng.  

7. BỐ CỤC CỦA LUẬN ÁN 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và phụ lục, luận án gồm 04 chương: 

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, những vấn đề lý luận chung và 

khái quát về gia đình người Tày ở tỉnh Cao Bằng 
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Chương 2: Văn hoá gia đình truyền thống của người Tày ở tỉnh Cao Bằng 

Chương 3: Sự biến đổi văn hoá gia đình truyền thống của người Tày ở tỉnh 

Cao Bằng 

Chương 4: Những yếu tố tác động đến sự biến đổi văn hóa gia đình truyền 

thống của người Tày ở tỉnh Cao Bằng, dự báo xu hướng biến đổi và những vấn đề 

đặt ra hiện nay 
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Chƣơng 1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN 

CHUNG VÀ KHÁI QUÁT VỀ GIA ĐÌNH NGƢỜI TÀY Ở TỈNH CAO BẰNG 
 

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

1.1.1. Những nghiên cứu chung về gia đình và văn hoá gia đình 

1.1.1.1. Những nghiên cứu của các tác giả nước ngoài 

Trên thế giới, người đầu tiên nghiên cứu về các hình thức gia đình của con 

người có thể coi là Morgan. Trong tác phẩm Nguồn gốc của  gia đình, của chế độ tư 

hữu và của nhà nước, Ph. Ăng ghen đã dẫn ý kiến của Morgan về 4 hình thức gia 

đình chính từng tồn tại trong lịch sử nhân loại: đó là gia đình huyết tộc, gia đình 

Pulanuan, gia đình đối ngẫu và gia đình một vợ một chồng. Theo ông, hình thức gia 

đình một vợ một chồng là đỉnh cao của sự biến đổi, phát triển gia đình trong lịch sử 

và hình thức này dựa trên những điều kiện kinh tế nhất định (C.Mác, Ăng ghen toàn 

tập, t21, tr.41). Nhiều nhà triết học, dân tộc học, xã hội học như C.Mác, Ăng Ghen, 

Jacques, Sabran, Locke…đã từng quan tâm nghiên cứu về gia đình và văn hoá gia 

đình dưới nhiều góc độ khác nhau như góc độ dân tộc học, triết học, hay xã hội 

học…Theo thời gian, những công trình nghiên cứu này cũng ngày càng tăng lên và 

đa dạng hơn, sâu hơn ở nhiều góc độ khác nhau và dù nghiên cứu ở góc độ nào thì 

nội dung đặt ra cũng là sự phong phú về các vấn đề thuộc mọi lĩnh vực của đời sống 

gia đình và văn hoá gia đình của các xã hội trong đời sống nhân loại. Ngoài việc đánh 

giá xu hướng, phân tích thực tiễn, còn đặc biệt lưu ý tới các nguy cơ ảnh hưởng đến 

những giá trị tốt đẹp, đề cao những giá trị truyền thống văn hoá gia đình. 

Dưới góc độ xã hội học, nhà triết học Pháp August Comte (1798-1857) đồng 

thời là một trong những nhà sáng lập ra ngành Xã hội học cho rằng gia đình là công 

cụ xã hội hóa cá nhân chuẩn bị cho con người bước vào cuộc sống xã hội, là trường 

học của đời sống xã hội. Gia đình là một tập đoàn xã hội cơ bản và quan trọng nhất. 

Cơ sở gắn bó gia đình trong xã hội là kết quả hợp tác giữa các gia đình trong sự 

phân công lao động. 

Ở một chiều cạnh khác, dưới góc độ nhân học, Firth Raymond; Hubert Jane 

và Forge Anthony trong Families and their relatives: Kinship in a Middle-class 



 17 

Sector of London: Anthropology Study (2001) lại nghiên cứu về gia đình qua các 

vấn đề dòng họ và thân tộc, cấu trúc và ý nghĩa của nó trong xã hội công nghiệp 

hiện đại thông qua nghiên cứu trường hợp tầng lớp lao động đô thị Anh. Bằng một 

nghiên cứu ở London, tác giả đã đi xem xét những quan hệ thân tộc bên ngoài gia 

đình hạt nhân của tầng lớp trung lưu đô thị. Ngoài việc cung cấp về lý luận trong 

nghiên cứu quan hệ xã hội thời công nghiệp hiện đại, cuốn sách còn xem xét một số 

vấn đề phương pháp luận trong lĩnh vực nghiên cứu này. 

Vấn đề cấu trúc gia đình cũng đã được khá nhiều công trình đề cập, chủ yếu 

đi vào những khía cạnh cụ thể. Everett Roger và cộng sự trong công trình nghiên 

cứu Social change in Rural societies (1998) đã chỉ ra những sự thay đổi rõ nét trong 

cộng đồng nước Mỹ trong đó có gia đình. Số thành viên trong gia đình Mỹ đã thay 

đổi đáng kể trong vòng 200 năm trở lại đây. Năm 1790, mỗi gia đình Mỹ có trung 

bình là 5,9 người. Con số này giảm xuống còn 5,0 vào năm 1890, và 3,8 vào năm 

1940, và đến 1980 chỉ còn 2,9 người trong mỗi gia đình. Các nguyên nhân dẫn đến 

sự thay đổi tập trung vào 4 nguyên nhân chính: 1/ nhiều người  quyết định không 

kết hôn hoặc không có con để tập trung vào sự nghiệp; 2/ Các bậc cha mẹ già ở Mỹ 

sống độc lập trong những trại dưỡng lão thay vì sống chung và phụ thuộc vào con 

cái như ngày xưa; 3/ nhiều cặp vợ chồng dùng biện pháp tránh thai để hạn chế số 

con vì lý do kinh tế- xã hội; 4/ con cái không còn được xem như một thứ “của cải”, 

một nguồn lao động để đóng góp vào thu nhập của gia đình nữa. 

Thông qua những công trình được công bố, chúng tôi nhận thấy dù nghiên 

cứu ở góc độ nào thì điểm chung của các công trình này là ở sự ghi nhận: gia đình 

là một thực thể xã hội phức tạp, đang biến đổi và có thể có nhiều góc độ tiếp cận 

khác nhau. Bên cạnh các khuynh hướng lý thuyết chung về gia đình, các công trình 

nghiên cứu về các lĩnh vực cụ thể của gia đình cũng rất đa dạng, phong phú.  

1.1.1.2. Những nghiên cứu của các tác giả trong nước  

Ở trong nước, việc nghiên cứu về các vấn đề của gia đình cũng được đặt ra 

từ rất sớm. Có thể kể đến như Phan Kế Bính với Việt Nam phong tục (1915), Hồ 

Đắc Điềm với Uy quyền của người cha và luật Việt Nam (1928), Dương Tấn Tài 

với Phần hương hoả (1932), Dương Mạnh Tường với Cá nhân trong nhà nước cổ 
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Việt Nam (1932), Lê Văn Dinh với Tục thờ cúng tổ tiên trong luật Việt Nam (1934),  

Đào Duy Anh với Việt Nam văn hoá sử cương (1938), Nguyễn Văn Huyên với Văn 

minh An Nam (1944)… 

Cũng như các nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn khác, từ sau năm 1945, 

do hoàn cảnh chiến tranh, do sai lầm trong nhận thức, vấn đề gia đình và văn hoá 

gia đình ở nước ta hầu như không được nghiên cứu. Chỉ từ sau đổi mới, đặc biệt 

năm 1994, khi Liên hợp quốc lấy làm năm Quốc tế gia đình, chúng ta đã tiếp thu 

tinh thần ấy, tổ chức các cuộc hội thảo và tiến hành các đề tài quốc gia nghiên cứu 

về gia đình. Đề tài Văn hoá gia đình Việt Nam mang mã số KX.06-11 được công bố 

năm 1994; Hội nghị Gia đình và sự phát triển kinh tế xã hội năm 1995 do UNESCO 

tổ chức (1996); Hội nghị bàn về Xây dựng gia đình văn hoá các tỉnh phía Bắc 

(1996) cùng các cơ quan nghiên cứu về gia đình và phụ nữ và các tạp chí chuyên 

ngành ra đời. Từ đó đến nay vấn đề gia đình và văn hoá gia đình đã thu hút được sự 

quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu, được đưa vào giảng dạy trong các nhà trường 

và trở thành đề tài luận văn, luận án của các cử nhân, thạc sỹ, tiến sĩ...Tuỳ thuộc vào 

chỗ đứng của từng chuyên ngành và nền tảng tri thức sẵn có của mình, mỗi nhà 

nghiên cứu lại có cách tiếp cận riêng với những trọng tâm nhất định. Về  cơ bản, 

các công trình này đề cập đến gia đình và văn hóa gia đình trên 3 góc độ: 1) vấn đề 

văn hóa gia đình 2) thực trạng gia đình và văn hóa gia đình 3) đi sâu vào một thành 

tố cụ thể của văn hóa gia đình. 

* Tiếp cận theo quan điểm truyền thống 

Theo quan điểm tiếp cận này, văn hóa gia đình thường được nhìn nhận 

theo nghĩa là một hoặc tập hợp những thành tố  cụ thể. Theo đó, văn hóa gia đình 

thường đồng nhất với giá trị và chuẩn của hệ giá trị đó chính là tư tưởng Nho 

giáo. Những gì đã được quy định trong Nho giáo được xem như giá trị, thước đo 

của văn hóa gia đình.  

Tác giả Toan Ánh, trong tác phẩm Nếp cũ, con người Việt Nam đã đề cập 

đến khái niệm văn hoá gia đình dưới giác độ là một nét thuần phong mỹ tục tiêu 

biểu của dân tộc Việt. Tác giả cho rằng “Khảo xét về phong tục Việt Nam, phải bắt 

đầu từ gia đình Việt Nam với những tục lệ, lễ nghi đã chi phối gia đình, sinh, tử, 

giá, thú…để dần dần đi tới phong tục về xã hội ” (tr. 9). Như vậy, tuy không trực 



 19 

tiếp đề cập đến khái niệm văn hoá gia đình, nhưng tác giả Toan Ánh đã cho thấy, 

văn hoá gia đình chính là những tập tục, lễ nghi được duy trì từ đời này qua đời 

khác trong mỗi gia đình. Những tập tục, lễ nghi ấy, được cụ thể hoá bằng những 

nền nếp sinh hoạt trong gia đình, những hoạt động, phong tục liên quan đến chu 

trình vòng đời người. Đọc hết tác phẩm, người đọc có thể hình dung trong quan 

niệm của tác giả, văn hoá gia đình chính là những tập quán cổ xưa được bảo lưu, 

gìn giữ qua nhiều thế hệ, văn hoá gia đình bị chi phối nhiều bởi quan hệ dòng họ và 

luôn xem trọng vai trò người đàn ông [3]. 

Một đóng góp quan trọng của tác giả Đào Duy Anh trong Việt Nam văn hóa 

sử cương là việc ông chỉ ra mối quan hệ giữa gia đình và đời sống xã hội Việt Nam, 

chỉ ra vai trò của văn hoá gia đình trong văn hoá dân tộc. “Cái đặc tính thứ nhất của 

văn hoá nông nghiệp ấy là xã hội lấy gia đình làm cơ sở. Từ xưa đến nay, trải thời 

phong kiến thượng cổ, thời đại nội thuộc cho đến thời độc lập, đời nào gia tộc cũng 

là bản vị cho xã hội. Trong một nhà, con phải phục tùng gia trưởng và trọng giai 

cấp trưởng ấu, đạo hiếu là mối đầu đạo đức. Một nước cũng như một gia tộc lớn, 

cho nên điển lễ gia miếu là đại kinh của quốc gia, mà nhân dân phải phục tùng quân 

chủ và trọng giai cấp tôn ti. Từ xưa đến nay, lịch sử chỉ biểu dương những chuyện 

trọng hiếu đáng làm gương để duy kệ lòng người”…[2]. 

Một trong những tác giả sử dụng khái niệm này khá sớm, ngay từ những năm 

90, tác giả Kiến Giang, trong cuốn sách Nhiều tác giả “Văn hoá gia đình và sự phát 

triển xã hội” (1994) khi bàn về văn hóa gia đình đã xuất phát từ việc coi gia đình là 

một thực thể văn hoá để bàn về văn hoá, đồng thời tác giả cũng nhấn mạnh: coi gia 

đình là một thực thể văn hoá chưa có nghĩa là thừa nhận văn hoá gia đình như một 

khái niệm khoa học..., tác giả đưa ra kết luận “Văn hoá gia đình được hiểu như là 

một tập hợp của những biểu hiện văn hoá gắn liền với các mặt và quan hệ đời sống 

gia đình” (tr.21). Khái niệm này có thể coi như một tổng quát gần như đầy đủ, diễn 

giải văn hoá gia đình một cách toàn diện, đầy đủ và đơn giản [69].  

Từ cách tiếp cận này, các tác giả đi sâu phân tích tầm quan trọng, đặc điểm, 

chức năng của văn hoá gia đình, gắn nó với vai trò và chức năng xã hội hoá của gia 

đình. Cũng từ đó, đi liền với khái niệm văn hoá gia đình, một số tác giả còn đề cập 

đến các khái niệm liên quan như gia đình văn hoá và ứng xử văn hoá trong gia đình.  
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Trực tiếp đề cập đến văn hóa gia đình nhưng ảnh hưởng rõ nhất của quan 

điểm truyền thống phải kể đến Văn hoá gia đình Việt Nam (2007) của tác giả Vũ 

Ngọc Khánh. Tác phẩm đưa ra những nghiên cứu về gia đình Việt Nam, ảnh hưởng 

của các tôn giáo, triết học, văn học nghệ thuật đến văn hóa gia đình; tìm hiểu bản 

sắc văn hóa Việt Nam nhìn từ khía cạnh gia đình...Trong quan niệm của tác giả, văn 

hóa gia đình chính là lễ và nghĩa: “Người thời nay chỉ lấy nhau vì tình chứ người 

của văn hóa gia đình Việt Nam còn lấy nhau vì nghĩa…Có văn hóa gia đình, là có 

cách xử sự sao cho hòa hợp cả  hai vấn đề ấy…”, “…Lễ là biểu hiện văn hóa rõ rệt 

nhất, là minh chứng hùng hồn nhất của một trình độ văn hóa…” (tr.32-33)  [56]. 

Như vậy, xét theo quan điểm truyền thống khi tiếp cận khái niệm văn hoá gia 

đình, các tác giả trên đều mượn những thuật ngữ Nho giáo như gia lễ, gia phong, 

gia huấn, gia phả...để diễn giải về văn hoá gia đình. Theo đó, thì gia phong được 

hiểu là thói nhà, tập quán và giáo dục trong gia tộc, nền nếp riêng của một gia đình 

phong kiến. Như vậy văn hóa gia đình bao gồm nhiều yếu tố, trong đó gia phong là 

một từ dùng chỉ chung cho văn hóa, cách nghĩ, cách ứng xử của gia đình, dân tộc.  

* Tiếp cận theo quan điểm xã hội-kinh tế và lịch sử 

Theo  quan điểm tiếp cận này, gia đình là một thực thể xã hội bị chi phối bởi 

nhiều yếu tố khác nhau. Văn hóa gia đình vì vậy cũng không hoàn toàn đồng nhất 

với các vấn đề đạo đức, nề nếp. Nó được nhìn nhận trong các mối quan hệ đa chiều, 

các tiếp cận giống như tiếp cận văn hóa: văn hóa không hoàn toàn đồng nhất với giá 

trị, với đạo đức. Nó là sự đa dạng và bị chi phối bởi xã hội, kinh tế và lịch sử. 

Tác giả Quang Đạm trong cuốn sách Nhiều tác giả “Văn hoá gia đình và sự 

phát triển xã hội” (1994) đã chỉ ra xu hướng nghiên cứu văn hóa gia đình theo quan 

điểm tôn giáo: “Những đạo lý về văn hóa nói chung và văn hóa gia đình hay gia 

đình văn hóa nói riêng, được đề cập bằng tư duy ngôn ngữ thời Tam đại bên Trung 

Hoa” (tr.31) [69]. 

Tác giả Đỗ Huy trong Xây dựng văn hoá gia đình trong văn hoá cơ sở, (Tạp 

chí Văn hoá nghệ thuật, 7/1997) cho rằng: Tập tính tình cảm của người Việt được 

khởi đầu từ văn hoá gia đình, nên xây dựng các gia đình văn hoá chính là xây dựng 

các quan hệ nhận tính trên cơ sở của sự phát triển, muốn xây dựng đựơc văn hoá gia 
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đình, phải xây dựng văn hoá cơ sở. Từ đó, tác giả đã đưa ra một số giải pháp xây 

dựng văn hoá cơ sở tạo động lực cho xây dựng văn hoá gia đình [49].  

Tác giả Nguyễn Văn Phúc, trong bài viết Văn hoá gia đình trong điều kiện 

công nghiệp hoá, hiện đại hoá (Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật 2/1998) đã hoàn chỉnh 

thêm nhận định của tác giả Thành Duy khi cho rằng:  

“Gia đình không phải là một cứu cánh tự thân mà là địa bàn và phương 

tiện tái sản sinh ra con người, làm hình thành và phát triển tình cảm, trí 

tuệ, ý chí và những năng lực thực tiễn của con người. Theo nghĩa đó gia 

đình chính là nơi biểu hiện của văn hoá.”...Ngoài ra tác giả còn chỉ ra 

chức năng xã hội của gia đình, những điều kiện và tiêu chí, điều kiện cần 

và đủ để thực hiện chức năng xã hội của gia đình-điều kiện của một gia 

đình văn hoá trong điều kiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá như: mức thu 

nhập, quan hệ bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình, sự tiến bộ, 

giao lưu, hội nhập…của gia đình với môi trường xã hội” [71]. 

Hưởng ứng cuộc vận động xây dựng gia đình văn hoá nhằm thúc đẩy sự phát 

triển xã hội trên cơ sở lấy văn hoá gia đình làm hạt nhân, tác giả Tạ Văn Thành, 

trong bài viết Xây dựng gia đình văn hoá trong bối cảnh lối sống đô thị (Tạp chí 

Văn hoá Nghệ thuật, 7/1998) đã chỉ ra tầm quan trọng của việc xây dựng gia đình 

văn hoá, xây dựng gia đình văn hoá đi liền với quá trình xây dựng văn minh đô thị 

(trường hợp Thành phố Hồ Chí Minh); những mặt mạnh và yếu của văn hoá đô thị 

ảnh hưởng đến quá trình xây dựng văn hoá gia đình; một số vấn đề lưu ý khi tiến 

hành xây dựng văn hoá gia đình (Khai thác những mặt tốt đẹp của lối sống đô thị, 

đấu tranh khắc phục những ảnh hưởng của lối sống thực dụng…). Sau cùng tác giả 

nhấn mạnh: Muốn có gia đình văn hoá phải có văn hoá gia đình (liệt kê những biểu 

hiện của văn hoá gia đình như gia phong, gia giáo, gia lễ, gia qui, cách ứng xử có 

văn hoá, văn hoá bảo tồn và phát triển nòi giống, các kiến thức khoa học, ý học,giáo 

dục, trình độ văn hoá giữa các thành viên trong gia đình, ứng xử trong gia đình, 

giữa gia đình và xã hội…) [76]. 

Trong bài viết Về văn hoá gia đình Việt Nam, (Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật 

7/2002), tác giả Đào Hùng đã chỉ ra: mặt mạnh và yếu của văn hoá gia đình truyền 

thống, yêu cầu đổi mới văn hoá gia đình (bắt đầu từ sau cuộc khai thác thuộc địa lần 
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thứ nhất, nội dung chủ yếu là những đòi hỏi đổi thay gia đình phụ quyền, đi đôi với 

yêu cầu giải phóng phụ nữ, chủ yếu là đấu tranh trên mặt trận tư tưởng)…Cuộc 

cách mạng thực sự của văn hoá gia đình (từ sau Cách mạng tháng 8, ảnh hưởng của 

cuộc vận động đời sống mới, cuộc cải cách ruộng đất, vai trò của gia đình trong nền 

sản xuất tập thể XHCN không còn nữa)...để từ đó đưa ra những dự báo về sự biến 

đổi hợp qui luật của văn hóa gia đình Việt Nam [45]. 

Từ những năm 2004, các tác giả như Lê Ngọc Văn, Trần Đức Ngôn đã bàn 

về khái niệm này cụ thể hơn. Trong đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: Văn hóa gia 

đình Việt Nam giai đoạn hiện nay (2008), các tác giả đã xác định:  

“Các thành tố của văn hoá gia đình không tồn tại một cách cô lập mà liên 

kết với nhau tạo thành một hệ thống thực hiện các chức năng của văn hoá 

gia đình. Đó là các chức năng: truyền tải văn hoá từ thế hệ này sang thế 

hệ khác; duy trì sự cân bằng của của đời sống gia đình ; bảo đảm sự tiếp 

nối văn hoá, chống sự đứt đoạn văn hoá; giữ gìn và phát triển bản sắc 

văn hoá và chức năng hình thành các giá trị văn hoá mới. Các chức năng 

của văn hoá gia đình là đối tượng nghiên cứu của văn hoá gia đình”[67]. 

Từ sự phân tích đặc trưng, qui luật hình thành và phát triển, cấu trúc và chức 

năng của văn hoá gia đình, nhóm tác giả Trần Đức Ngôn, Lê Ngọc Văn, Nguyễn 

Thị Việt Hương đã đưa ra định nghĩa: Văn hoá gia đình là hệ thống những giá trị, 

chuẩn mực đặc thù điều tiết mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình và mối 

quan hệ giữa gia đình với xã hội, phản ánh bản chất của các hình thái gia đình đặc 

trưng cho các cộng đồng, tộc người, dân tộc và khu vực khác nhau, được hình thành 

và phát triển qua lịch sử lâu dài của đời sống gia đình, gắn liền với những điều kiện 

phát triển kinh tế, môi trường tự nhiên và xã hội nhất định. Theo tác giả, đây là cách 

tiếp cận khá tổng thể, toàn diện và mang tính lý luận về văn hóa gia đình. 

1.1.2. Những nghiên cứu về văn hóa gia đình của người Tày ở tỉnh Cao Bằng 

Khi nhắc đến những nghiên cứu về người Tày nói chung phải kể đến một số 

bào viết được công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành như: Dân tộc học, 

Khảo cổ học, Văn hóa dân gian...của nhiều tác giả. Tuy nhiên, phải kể đến các công 

trình đề cập đến người Tày ở tỉnh Cao Bằng theo từng góc độ và lĩnh vực khác 

nhau,  như: 
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Công trình Lễ cầu tự của người Tày Cao Bằng của tác giả Triệu Thị Mai 

(2001): qua nghiên cứu tác phẩm, chúng tôi thấy tác giả đã giới thiệu khái quát về 

Lễ cầu tự của người Tày ở tỉnh Cao Bằng, một lễ thức gắn với đời sống văn hóa 

tinh thần của người Tày. Những gia đình tổ chức lễ này thường là những người 

hiếm con, nuôi con khó, hoặc vô sinh...họ tổ chức lễ cầu tự xin thánh thần ban cho 

con cái. Công trình gồm 2 phần: Phần 1: Giới thiệu về lễ cầu tự của người Tày Cao 

Bằng. Phần 2: Khúc hát trong lễ cầu tự [61]. 

Nói đến nghiên cứu về người Tày ở tỉnh Cao Bằng, không thể không đề cập 

đến công trình Việc dựng vợ gả chồng của người Tày Cao Bằng của tác giả Hoàng 

Tuấn Nam, Bế Thanh Tuyền (2001). Đây là công trình đã phản ánh một cách trung 

thực và có chọn lọc  về thực trạng tập tục, tập quán hôn nhân của người Tày Cao 

Bằng. Qua nghiên cứu tác phẩm, chúng ta thấy người Tày Cao Bằng coi việc hôn 

nhân là nền tảng để xây dựng gia đình. Đó là di sản truyền thống quí báu về nhận 

thức được đúc kết bao đời nay. Việc hôn nhân của người Tày Cao Bằng được tổ 

chức một lần trong đời người. Lễ cưới được tổ chức trang trọng. Tục lệ cưới có ý 

nghĩa răn dạy, giáo dục, khắc sâu mối tình thủy chung gắn bó quan hệ vợ chồng đến 

đầu bạc răng long. Đây là điều cần được trân trọng, là di sản truyền thống văn hóa 

quý báu của người Tày Cao Bằng. Tuy nhiên, tác phẩm chưa đề cập đến những biến 

đổi của việc dựng vợ gả chồng của người Tày Cao Bằng từ khi có luật hôn nhân và 

gia đình tới nay [65].  

Cũng nghiên cứu về biến đổi nghi lễ, tác giả Nguyễn Thị Yên (2010) qua 

công trình Đời sống tín ngưỡng của người Tày ven biên giới Hạ Lang, Cao Bằng đã 

cho rằng, trong xu thế mở của hiện nay, việc giao lưu trao đổi giữa 2 nước Việt 

Nam và Trung Quốc đã và đang diễn ra khá sôi động ở các khu vực biên giới. Để 

đảm bảo an ninh trật tự cũng như góp phần ổn định đời sống kinh tế xã hội ở khu 

vực biên giới Việt Trung, không thể không quan tâm đến đời sống mọi mặt của 

những người dân bản địa, trong đó có các sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng. Khu vực 

biên giới Hạ Lang tỉnh Cao Bằng là một điểm nghiên cứu tiêu biểu cho việc tìm 

hiểu về đời sống tín ngưỡng cũng như mối quan hệ qua lại của người Tày ở khu vực 

biên giới. Công trình đã cung cấp kết quả điều tra thực tế về đời sống sinh hoạt văn 

hóa tín ngưỡng của người Tày ở khu vực biên giới Việt-Trung và mối quan hệ giao 
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lưu văn hóa tín ngưỡng cùng những vai trò và tác động của nó trong đời sống của 

người dân địa phương [116].  

Luận văn thạc sĩ Hát quan lang trong đám cưới của người Tày huyện Thạch 

An, tỉnh Cao Bằng-tiếp cận dưới góc độ văn học dân gian của tác giả Đàm Thùy 

Linh (Trường Đại học Sư Phạm Thái Nguyên) là công trình xem xét hát  quan lang 

dưới góc độ văn học dân gian, cung cấp một tư liệu cần thiết về tục hát quan lang 

của người Tày ở miền Tây tỉnh Cao Bằng. 

Luận án tiến sĩ Văn  hóa học Hát quan lang trong đám cưới người Tày ở Cao 

Bằng của tác giả Nguyễn Thị Thoa (Học viện Khoa học xã hội) là công trình tìm 

hiểu khá hệ thống và tương đối toàn diện về tục hát quan lang trong đám cưới của 

người Tày ở Cao Bằng trong mối quan hệ chặt chẽ với phong tục tập quán và văn 

hóa nghệ thuật của dân tộc Tày [83]. 

Ngoài ra, còn kể đến các công trình: Văn hóa dân gian người Tày-Nùng Cao 

Bằng (Triệu Thị Mai); Tục hôn nhân cổ của người Tày Nguyên Bình (Hoàng Thị 

Cành); Phong tục cưới xin cổ truyền của người Tày Cao Bằng (Nguyễn Thanh 

Nga)...Các công trình nghiên cứu về người Tày chủ yếu dừng lại ở bước nghiên cứu 

và liệt kê những nét văn hóa truyền thống của người Tày nơi đây trên phương diện 

dân tộc học, nhân học, văn hóa dân gian...  

Như vậy, có thể thấy, về cơ bản các công trình nghiên cứu về gia đình và văn 

hóa gia đình người Tày rất phong phú và đa dạng từ lý luận đến thực tiễn, từ quan 

điểm chỉ đạo đến triển khai cụ thể, từ tổng quan đến các thành tố của văn hóa gia 

đình, từ các cộng đồng người khác nhau đến chính bản thân cộng động người Tày 

nói chung...Các công trình đã tiếp cận gia đình, văn hóa gia đình  và những biến đổi 

của nó dưới nhiều góc độ tiếp cận khác nhau. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có 

công trình nào nghiên cứu về văn hóa gia đình của người Tày ở tỉnh Cao Bằng và 

những biến đổi của nó trong xã hội hiện nay từ góc nhìn cấu trúc-chức năng. Về 

mặt khoa học thì đây là một khoảng trống cần được tiếp tục nghiên cứu. 
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1.2.Những vấn đề lý luận chung về gia đình và văn hóa gia đình 

1.2.1.Những vấn đề lý luận chung về gia đình  

1.2.1.1.Khái niệm gia đình 

Gia đình là cái gốc của con người, nơi con người sinh ra và lớn lên. Hiện nay 

gia đình vẫn hiện diện trong các cộng đồng, các nền văn hoá với nhiều loại hình, 

nhiều biểu hiện phong phú và đa dạng. Trong thực tế, không có một loại hình gia 

đình đồng nhất cũng như không có một hình thức gia đình giống nhau ở mọi nơi và 

mọi thời điểm. Gia đình không chỉ khác nhau giữa các quốc gia và các nền văn hóa 

mà thậm chí còn không giống nhau từ gia đình này đến gia đình khác ngay trong 

cùng một nền văn hóa [108, tr.31]. Do vậy, không thể đưa ra một khái niệm có thể 

bao hàm hết các kiểu loại gia đình trong lịch sử và trong hiện tại của đời sống nhân 

loại. Như quan niệm của nhà nghiên cứu Lê Minh: “Trong suốt cuộc đời cho đến 

khi kết thúc, gia đình luôn là điểm tựa, là cội nguồn của tình cảm, là cái nôi của sự 

yên bình trong ấm êm” [63, tr.11]. 

Từ lâu chủ đề gia đình được nhiều ngành khoa học nghiên cứu dưới các góc 

độ khác nhau và do vậy cũng có nhiều định nghĩa về gia đình. Tuy nhiên, nó cũng 

gây ra không ít những vấn đề tranh cãi bởi rất khó khăn khi đưa ra một định nghĩa 

về gia đình có tính toàn diện và thuyết phục. Nguyên nhân trước hết vì gia đình là 

một thuật ngữ hết sức thân thuộc với tất cả mọi người. Bên cạnh đó, gia đình là một 

nhóm xã hội đặc thù. Khác với các nhóm xã hội khác, gia đình hội tụ trong nó tất cả 

các yếu tố sinh học, tâm lý, văn hóa và cả kinh tế. Sự phức tạp trong chính đặc điểm 

của gia đình khiến việc định nghĩa trở nên khó khăn. Mặt khác, gia đình luôn biến 

đổi cùng với sự biến đổi của xã hội, của nền văn hóa mà gia đình tồn tại. Vì vậy, 

không dễ dàng gì để xác định một khái niệm gia đình đúng với tất cả các dạng gia 

đình khác nhau về mặt văn hóa, lịch sử. 

K.Marx khi luận chứng về những điều kiện tiền đề cho sự tồn tại của con 

người đã đưa ra nhận xét: “Hằng ngày khi tái tạo ra đời sống của bản thân mình, 

con người còn  tạo ra những người khác, sinh sôi, nảy nở. Đó là quan hệ giữa chồng 

và vợ, cha mẹ con cái, đó là gia đình” [26, tr.41]. Như vậy, K.Marx đã khẳng định 
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tầm quan trọng đặc biệt của nó trong duy trì nòi giống và nhấn mạnh mối quan hệ 

hôn nhân và quan hệ huyết thống. 

Tuy nhiên, vấn đề gia đình không chỉ được các nhà kinh điển của chủ nghĩa 

Marx nghiên cứu. Vì tầm quan trọng của nó trong quá trình phát triển của con 

người, xã hội, vấn đề này còn được đề cập đến trong những văn bản khác nhau, như 

khi bàn về các quyền của con người và gia đình. Tuyên ngôn Nhân quyền do Đại 

hội đồng Liên hợp quốc đưa ra tháng 12-1948 đã khẳng định “gia đình là yếu tố tự 

nhiên và căn bản của xã hội được xã hội và quốc gia bảo vệ”. Quan điểm này thể 

hiện rõ sự gắn kết mật thiết giữa gia đình và xã hội, khẳng định vai trò của gia đình 

đối với xã hội. 

Ở Việt Nam, vấn đề gia đình đang là đối tượng nghiên cứu của nhiều bộ môn 

khoa học khác nhau, thuộc nhiều chuyên ngành và vì thế định nghĩa gia đình cũng 

rất phong phú. 

Gia đình Việt Nam cũng có những yếu tố chung của mọi gia đình của các 

cộng đồng khác, song theo các nhà nghiên cứu Đào Duy Anh, Nguyễn Văn Huyên, 

Vũ Ngọc Khánh thì gia đình Việt Nam ít nhiều có những đặc điểm mang tính đặc 

thù. Phải chăng tục thờ cúng tổ trên, tạo nên đặc thù đó. Trong gia đình có thêm mối 

quan hệ với tổ trên ông bà, cha mẹ đã chết : “Thực vậy, trong gia tộc nước ta người 

chết dẫu ở cảnh giới cao siêu song vẫn thường dự đến cuộc sinh hoạt của gia đình, 

và những ngày lễ tết hết thảy đều tụ tập từ đường để cho người sống tế lễ” [2, 

tr.118]. Nguyễn Văn Huyên giải thích mối quan hệ vô hình vẫn hiện hữu trong quan 

hệ gia đình Việt Nam. 

Tác giả Lê Như Hoa, trong công trình khoa học của mình cho biết: “Một số 

nhà XHH quan niệm gia đình là một nhóm người. Tác giả đã trích dẫn các quan 

điểm tiêu biểu của các nhà XHH phương Tây E.W.Burgess và H.J.Cocker: Gia đình 

là một nhóm người được thống nhất với nhau bởi những mối quan hệ hôn nhân, 

huyết thống hoặc nhận con nuôi; tạo thành một hộ duy nhất, tác động qua lại và 

giao tiếp với nhau theo vai trò xã hội riêng của từng người trong số họ: là chồng vợ, 

là mẹ cha, anh trai và em gái, tạo thành một nền văn hoá chung. Theo Kingley 

Davis gia đình: “Là một nhóm người mà quan hệ của họ với nhau dựa trên cơ sở 

dòng dõi và do đó họ là họ hàng thân thích của nhau” [42, tr.24]. 
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Các định nghĩa nói trên đã đề cập tới nhiều khía cạnh của gia đình nhưng còn 

khá chung chung, không rõ bản chất, chức năng và sự tác động của gia đình với xã 

hội và ngược lại.  

Nhà nghiên cứu Lê Thi cho rằng: Khái niệm gia đình được sử dụng để chỉ 

một nhóm xã hội hình thành trên cơ sở quan hệ hôn nhân và quan hệ huyết thống 

nảy sinh từ quan hệ hôn nhân đó và cùng chung sống (cha mẹ, con cái, ông bà); 

đồng thời gia đình cũng có thể bao gồm một số người được nuôi dưỡng, tuy không 

có quan hệ huyết thống nhưng các thành viên gia đình gắn bó với nhau về trách 

nhiệm và quyền lợi (kinh tế, văn hoá, tình cảm), giữa họ thường có những điều ràng 

buộc có tính pháp lý, được nhà nước thừa nhận và bảo vệ (được ghi rõ trong luật 

hôn nhân gia đình của nước ta). Đồng thời trong gia đình có những quy định rõ ràng 

về quyền được phép và cấm đoán QHTD giữa các thành viên. Đây là khái niệm đề 

cập tới nhiều nét đặc trưng, bản chất cơ bản của gia đình nhưng nặng nề về trình 

bày, phân tích, chưa khái quát cô đọng [78].  

Tác giả Nguyễn Đình Xuân quan niệm: “Gia đình là nhóm nhỏ được liên kết 

vợ chồng (hôn nhân) theo quy luật xã hội trước tiên, sau đó mới là quy luật tính dục 

tự nhiên” [113, tr.36]. Các định nghĩa đó đã đề cập tới nhiều nét bản chất của gia 

đình nhưng vai trò và quan hệ tác động của gia đình đối với xã hội chưa được khái 

quát. Điều này đòi hỏi các nhà nghiên cứu về gia đình phải có sự bổ sung phát triển. 

Gần đây, UNESCO cũng đưa ra quan niệm: “gia đình là một nhóm người có 

quan hệ họ hàng cùng chung sống và có ngân sách chung” [58, tr.33]. Ở định nghĩa 

này, tiêu chí để nhận diện gia đình không chỉ là quan hệ hôn nhân, huyết thống mà 

còn thêm tiêu chí cùng chung sống và có ngân sách chung... 

Qua phân tích, chúng tôi cho rằng cần phải kế thừa các quan điểm tiêu biểu 

trên, khái quát lại và bổ sung để có định nghĩa gia đình vừa đảm bảo tính khái quát, 

tính hệ thống, tính lôgíc và toàn diện về những nét bản chất đặc trưng của gia đình. 

Đây là vấn đề không đơn giản, đặc biệt trong xã hội hiện đại, cùng với sự vận động, 

biến đổi của xã hội thì các hình thức, kiểu loại gia đình cũng biến đổi hết sức phức 

tạp, đa dạng. Trong thực tế có những gia đình không có con cái, có gia đình nhiều 

“chủng loại” con cái, gia đình đơn thân, gia đình khuyết thiếu... 
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Trên cơ sở thừa nhận sự đa dạng trong quan niệm về gia đình, tác giả sử dụng 

định nghĩa về gia đình của các tác giả Trần Đức Ngôn, Nguyễn Thị Việt Hương để 

làm định hướng trong nghiên cứu: 

Gia đình là một nhóm xã hội được hình thành trên cơ sở các quan hệ hôn 

nhân và quan hệ huyết thống nảy sinh từ quan hệ hôn nhân đó gắn bó với nhau về 

tình cảm, chia sẻ kinh tế, trách nhiệm và quyền lợi, chịu sự ràng buộc có tính pháp 

lý được xã hội, nhà nước thừa nhận và bảo vệ.  

1.2.1.2. Cấu trúc gia đình 

Cấu trúc gia đình là số lượng, thành phần và mối quan hệ giữa các thành viên 

và các thế hệ trong gia đình. Trong định nghĩa này, số lượng các thành viên chỉ số 

lượng con cái và những thành viên khác cùng chung sống. Thành phần gia đình báo 

gồm: cha, mẹ, con cái, người họ hàng khác. Mối quan hệ trong gia đình là chỉ mối 

quan hệ vợ-chồng (quan hệ hôn nhân hay là mối quan hệ theo chiều ngang), quan hệ 

cha mẹ-con cái (quan hệ huyết thống hay là mối quan hệ theo chiều dọc) [108, 

tr.40]. 

Khi nghiên cứu cấu trúc gia đình, người ta thường chú ý đến các mối quan hệ 

tiền hôn nhân, quan hệ vợ chồng, quan hệ giữa các thế hệ, quan hệ giữa gia đình hạt 

nhân và gia đình mở rộng, quan hệ thân tộc…[108, tr.40]. 

Theo tác giả Lê Ngọc Văn trong Gia đình và biến đổi gia đình ở Việt Nam thì:  

“Cấu trúc gia đình luôn biến đổi cùng với thời gian, theo sự phát triển của 

nền kinh tế xã hội, hình thái xã hội tạo nên những biến đổi gia đình. Trong 

truyền thống, cấu trúc gia đình tương đối có sự đồng nhất bởi đặc trưng 

phương thức sản xuất của xã hội truyền thống là nông nghiệp. Hai loại cấu 

trúc gia đình phổ biến trong xã hội truyền thống là gia đình hạt nhân và gia 

đình mở rộng. Xã hội càng phát triển thì cấu trúc gia đình càng mang tính 

nhiều vẻ, gần đây nhiều cấu trúc gia đình mới xuất hiện, gộp lại tạm gọi là 

cấu trúc thứ ba. Nó bao gồm dân số đơn thân, gia đình không đầy đủ, hiện 

tượng chung sống như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn, quan hệ đồng 

tính,…”[108, tr.44]. 
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Gia đình là đơn vị nền tảng của xã hội, là môi trường sống quan trọng nhất 

của con người. Kiến thức về vị trí và quyền lực của mỗi thành viên trong gia đình, 

cách họ nói chuyện và cư xử với nhau, hoàn cảnh kinh tế, văn hóa, sức khỏe, ảnh 

hưởng và tác động của xã hội bên ngoài…đều là những yếu tố để phân tích cặn kẽ, 

hiểu thấu vấn nạn, và giúp gia đình khắc phục khó khăn, phục hồi được chức năng 

nguyên thủy của nó là hỗ trợ cho cuộc sống hạnh phúc và cho sự phát triển cao nhất 

có thể đạt được của mỗi thành viên. Một trong những đóng góp quan trọng nhất vào 

kiến thức về gia đình đó là cấu trúc gia đình.  

Đại đa số các gia đình xưa kia gồm  hai thế hệ theo hai dạng [67, tr.53]: 

 - Bố mẹ và những người con chưa trưởng thành. 

 - Hoặc bố mẹ cùng vợ chồng của người con trai lớn và những người con 

chưa trưởng thành (nhưng chưa có các cháu nội). 

 Khi các con đã trưởng thành, bố mẹ lần lượt dựng vợ gả chồng và cho tách 

thành hộ riêng với quyền quản lý kinh tế riêng. Khi tất cả các con đã yên bề gia thất, 

bố mẹ ở với vợ chồng của một trong những người con trai (thường là con cả, hoặc 

con út) và các cháu nội. Khá nhiều trường hợp, khi về già, bố mẹ “chia nhau” đến ở 

với vợ chồng của những người con trai. Trong các trường hợp này, gia đình được 

mở rộng đến đời thứ ba, song số gia đình này chiếm tỷ lệ không lớn. Hiện tượng hai 

bố mẹ già sống riêng, tách khỏi con cái xưa kia hầu như không có, bởi ngoài lý do 

kinh tế thì người Việt luôn sống theo nguyên tắc và đạo lý “Trẻ cậy cha, già cậy 

con”  [67, tr.53]. 

Tuy cơ cấu gia đình một vợ một chồng và gia đình nhỏ là phổ biến nhưng 

xưa kia, vẫn có những trường hợp ngoại lệ: 

 + Gia đình đa thê (gia đình một chồng, nhiều vợ), ngoài vợ cả (chính thất) 

còn có vợ lẽ (thứ thất hoặc kế thất), khi người vợ cả vô sinh hoặc không có con trai, 

người chồng có quyền đi lấy vợ lẽ. Nhiều trường hợp, ngay cả khi vợ cả đã có con 

trai, chồng vẫn lấy thêm vợ lẽ (vợ hai, thậm chí cả vợ ba). Một số người là quan lại, 

nhà giàu còn có cả nàng hầu, thiếp [67, tr.53-54]. 

+ Gia đình bốn hoặc năm thế hệ (gọi là “Tứ đại đồng đường”, hoặc "Ngũ đại 

đồng đường") thường chỉ tồn tại trong những gia đình có nền nếp gia giáo, tầng lớp 

quan lại, giàu có. Người Việt quan niệm rằng, đó là những gia đình "có phúc đức 
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lớn". Tuy vậy, nhiều trường hợp, đây chỉ là những gia đình sống chung trên một 

mảnh đất thổ cư, hoặc trong một ngôi nhà lớn, còn trên thực tế, về phương diện 

kinh tế đã tách thành các bếp riêng với quyền sở hữu riêng, tổ chức làm ăn riêng 

[67, tr.53-54]. 

1.2.1.3. Chức năng gia đình 

Theo tác giả Lê Ngọc Văn trong Gia đình và biến đổi gia đình ở Việt Nam 

[108, tr.45] thì:  

“Chức năng gia đình là một trong những khái niệm then chốt, một phạm trù 

quan trọng trong xã hội học gia đình…”. “Sự biến đổi chức năng của gia 

đình được biểu hiện ở hai khuynh hướng chủ yếu: một là thay thế các chức 

năng, hai là thay đổi tính chất và nội dung của cùng một chức năng…Sự biến 

đổi của các chức năng gia đình một mặt biểu hiện ở sự giải thể của một số 

chức năng truyền thống và sự tăng cường các chức năng hiện đại; mặt khác 

là sự biến đổi về tính chất của các chức năng trong gia đình truyền thống…” 

Gia đình đóng vai trò, vị trí hết sức quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển 

của loài người. Gia đình được sinh ra, tồn tại và phát triển có sứ mệnh đảm đương 

những chức năng đặc biệt mà xã hội và tự nhiên đã giao cho, không thiết chế xã hội 

nào có thể thay thế được.  

Ở Việt Nam, gia đình đang thực hiện các chức năng cơ bản sau [108, tr.50]:  

Chức năng sinh đẻ, tái sản xuất ra con người: Việc sinh đẻ, tái sản xuất ra 

các thế hệ tương lai một mặt để đáp ứng nhu cầu xã hội, mặt khác đáp ứng và thỏa 

mãn nhu cầu của chính những thành viên trong gia đình, đặc biệt là những người có 

vai trò làm cha, làm mẹ. 

Chức năng kinh tế: Đảm bảo nhu cầu sinh sống, ăn ở của các thành viên 

trong  gia đình. Đồng thời, gia đình là một đơn vị kinh tế cơ sở thúc đẩy sự phát 

triển của sản xuất, phân phối và lưu thông hàng hóa cho xã hội. 

Chức năng xã hội hóa: Gia đình không chỉ có trách nhiệm cung cấp lương 

thực và quần áo cho trẻ em mà còn có trách nhiệm trong việc cư xử của trẻ em cho 

phù hợp với hình thức được xã hội chấp nhận. Chức năng xã hội hóa của gia đình 

nhằm hoàn thiện nhân cách của trẻ trong gia đình, đào tạo những công dân có tư 
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chất cho xã hội. 

Chức năng thỏa mãn nhu cầu tâm lý, tình cảm: Đảm bảo sự cân bằng tâm lý, 

thỏa mãn nhu cầu tình cảm cho các thành viên gia đình giúp thành viên gia đình 

luôn có được sự cân bằng về tâm lý, tình cảm nhằm củng cố độ bền vững của hôn 

nhân và gia đình, sự ổn định của xã hội. 

1.2.2. Những vấn đề lý luận chung về văn hóa gia đình   

1.2.2.1. Khái niệm văn hoá gia đình 

Để tìm hiểu về văn hoá gia đình, trước tiên phải đề cập đến khái niệm văn 

hoá. Đã có rất nhiều ý kiến và định nghĩa về văn hoá, chúng tôi xin lựa chọn một 

định nghĩa được cho là thỏa đáng hơn cả, đó là ý kiến của tổ chức UNESCO: 

“Văn hoá là tổng thể sống động các hoạt động sáng tạo (của các cá nhân các cộng 

đồng) trong quá khứ và hiện tại. Qua các thế kỷ, hoạt động sáng tạo ấy hình thành 

hệ thống giá trị, các truyền thống và thị hiếu-những đặc tính riêng của mỗi dân 

tộc” [102, tr.23]. 

Đứng trước sự tiến công mạnh mẽ của xu thế toàn cầu hoá, vấn đề giữ gìn, 

bảo vệ và phát huy các giá trị văn hoá của các dân tộc, các quốc gia đang gặp phải 

những thách thức to lớn đặc biệt là các quốc gia đang phát triển. Vì vậy, UNESCO 

đưa ra định nghĩa về văn hoá trên cơ sở nhấn mạnh đến nội dung nhằm thức tỉnh   

tinh thần trách nhiệm của cộng đồng quốc tế trong việc chống xu thế nhất thể hoá 

văn hoá, hướng tới tôn trọng và bảo vệ những giá trị văn hoá độc đáo của các quốc 

gia, dân tộc. 

Trong xã hội Việt Nam truyền thống, văn hoá gia đình chính là gia phong 

(nếp nhà). Biểu hiện đặc trưng của văn hoá gia đình truyền thống là: thuần phong, 

mỹ tục, nếp sống, tác phong của các thành viên trong gia đình; là sự ứng dụng 

những tri thức khoa học như y học, giáo dục học, tâm lý học, thẩm mỹ học để tổ 

chức gia đình, giáo dục con người, nhất là về mặt tinh thần; sự hiếu thuận đối với 

cha mẹ, sự tôn kính tổ tiên ông bà; tấm gương sáng về nhân cách văn hoá trong gia 

đình; truyền thống văn hóa của gia đình, dòng họ. 

Từ góc độ xã hội học căn cứ vào chủ thể văn hóa,  người ta chia văn hoá 

thành hai dạng cơ bản: văn hoá cá nhân và văn hoá cộng đồng. Văn hoá cá nhân là 

văn hoá của mỗi cá nhân, nó là toàn bộ tri thức, kinh nghiệm, phương thức ứng xử 
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mà mỗi cá nhân đã học tập, đã tích luỹ được trong quá trình tham gia vào hoạt động 

thực tiễn lịch sử-xã hội của đời sống cộng đồng. Văn hoá cộng đồng là văn hoá của 

một đơn vị dân cư hay nhóm xã hội, là toàn bộ hệ giá trị, chuẩn mực, thị hiếu, 

những đặc tính riêng của mỗi cộng đồng. Cộng đồng  hay nhóm xã hội là tập hợp 

theo quan hệ hôn nhân và huyết thống trong đời sống vật chất, tinh thần, kinh tế, 

chính trị và các mối quan hệ khác được gọi là gia đình [48, tr.40].  

Theo tác giả Vũ Thị Huệ [48]: Từ góc độ lý luận văn hóa, chúng ta cần làm 

rõ khái niệm văn hóa gia đình qua bản chất, cấu trúc và chức năng của nó. 

“…Gia đình của con người là tâm điểm để tạo ra những quan hệ rộng lớn 

theo chiều dọc và chiều ngang. Từ một đôi vợ chồng, sẽ tạo nên các thế hệ 

sau và các quan hệ của nó với các thế hệ đó: ông bà-bố mẹ-con-cháu-

chắt...được gọi là quan hệ dọc. Cùng với các quan hệ dọc là quan hệ ngang 

họ hàng nội ngoại, bên chồng, bên vợ... 

Gia đình là một hiện tượng văn hoá và là một giá trị văn hoá cho nên tất cả 

các quan hệ và hoạt động sống của gia đình đều biểu hiện đặc trưng văn hoá 

của con người…” 

Hệ thống giá trị văn hoá của gia đình khi đã hình thành có vai trò chi phối, 

điều tiết các quan hệ của gia đình, chi phối các phương thức ứng xử của các thành 

viên gia đình. Hệ thống giá trị VHGĐ được thể hiện qua gia đạo, gia huấn, gia lễ và 

bằng pháp luật của nhà nước, bằng dư luận xã hội. Nó trở thành cơ sở tồn tại của 

gia đình và giữ cho đời sống gia đình bền vững và an sinh hạnh phúc. Như vậy, gia 

đình không chỉ là một nhóm xã hội đặc thù mà còn là một thực thể sinh học-văn 

hoá, một thiết chế xã hội-văn hoá: “Gia đình ngay từ đầu là một tồn tại văn hoá, một 

thực thể văn hoá tất nhiên trong  mối liên hệ khăng khít với những yếu tố sinh học 

và giới tính. Ở những trình độ phát triển thấp của con người, đã là như thế, ở trình 

độ phát triển cao hơn, lại càng như thế” [63, tr.23]. 

Từ sự phân tích trên, tác giả luận án sử dụng định nghĩa VHGĐ của tác giả 

Lê Ngọc Văn để làm cơ sở nghiên cứu: Văn hóa gia đình là hệ thống những giá trị, 

chuẩn mực khu biệt đặc thù điều tiết mối quan hệ giữa các thành viên trong gia 

đình và mối quan hệ giữa gia đình với xã hội, phảnánh bản chất của các hình thái 

gia đình đặc trưng cho các cộng đồng, các tộc người, các dân tộc và các khu vực 

khác nhau được hình thành và phát triển qua lịch sử lâu dài của đời sống gia đình, 
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gắn liền với những điều kiện phát triển kinh tế, môi trường tự nhiên và xã hội [108, 

tr.66]. 

Trên đây là khái niệm, những luận điểm nghiên cứu về văn hóa gia đình. 

Trong phạm vi đề tài nghiên cứu, tác giả quan tâm đến văn hoá gia đình của người 

Tày ở tỉnh Cao Bằng, nên đã chọn một số khái niệm, luận điểm và coi đó là những 

điểm tựa lý luận chủ yếu cho nghiên cứu của mình. Đó là lý luận của Samuel 

P.Huntington khi khảo sát xã hội chuyển đổi mà cụ thể là chuyển đổi từ xã hội nông 

nghiệp sang xã hội công nghiệp; quan điểm của Louise S.Spindler khi quan tâm đến 

đa dạng các mô hình biến đổi và các cấp độ biến đổi ở các nước đang phát triển; 

luận điểm nghiên cứu chính của Ronald Inglehart, Wayne E.Baker, và Christian 

Welzel nhấn mạnh đến sự tồn tại bền bỉ của các giá trị truyền thống trong khung xã 

hội chuyển đổi, các tác giả quan tâm nhiều đến khía cạnh cá nhân, những sự tự thể 

hiện và những sự lựa chọn tự do của các cá nhân trong xã hội hiện đại, trong đó 

khẳng định sự tồn tại của dấu ấn văn hóa truyền thống. 

Nghiên cứu VHGĐ có nghĩa là nghiên cứu những dấu ấn để lại trong đời sống 

vật chất, tinh thần của gia đình được biểu hiện thông qua mối quan hệ, cấu trúc, chức 

năng, sinh hoạt, đời sống tâm linh của gia đình. Nghiên cứu sự biến đổi của VHGĐ là 

nghiên cứu quá trình cải tạo và thay đổi các giá trị, chuẩn mực VHGĐ truyền thống 

nhờ sự tiếp xúc và học hỏi các nền văn hóa khác. Sự tương tác của văn hóa ngoại lai 

và ảnh hưởng bởi quá trình CNH-HĐH, VHGĐ nói riêng và văn hóa nói chung sẽ có 

quá trình thích ứng và biến đổi hay còn gọi quá trình tiếp biến văn hóa để biến cái 

ngoại sinh thành cái nội sinh. Trong mỗi gia đình Việt Nam nói chung và gia đình 

của người Tày ở tỉnh Cao Bằng  nói riêng vẫn còn lưu giữ những nét đẹp của VHGĐ 

truyền thống đồng thời vừa có sự biến đổi, đó là sự biến đổi chung của những giá trị 

và chuẩn mực. Sự biến đổi này nằm ở 2 dạng thức. Đó là duy trì hoặc cải tạo, thay thế 

những giá trị cũ, lạc hậu, không thích hợp với xã hội mới. VHGĐ của người Tày ở 

tỉnh Cao Bằng cũng vậy, có những nét văn hóa truyền thống còn lưu giữ đó là đề cao 

tình nghĩa vợ chồng, tình cảm của con cái đối với cha mẹ, sự yêu thương gắn bó giữa 

anh chị em với nhau, quan hệ cộng đồng, giá trị tâm linh, tình cảm...Tuy nhiên, đã 

xuất hiện những giá trị và chuẩn mực mới, đó là giá trị bình đẳng trong mối quan hệ 

vợ chồng, cha mẹ con cái, hay nói cách khác là giá trị bình đẳng giới và quyền trẻ em 

được nâng cao, giá trị của con cái chuyển từ giá trị kinh tế sang giá trị tinh thần... 
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1.1.2.2. Cấu trúc của văn hoá gia đình 

Văn hoá gia đình là một dạng đặc thù của văn hoá cộng đồng, trong đó các 

hệ giá trị, chuẩn mực trở thành định hướng mà mỗi thành viên trong gia đình chấp 

nhận, tuân theo và có nghĩa vụ thực hiện. Mỗi gia đình được tồn tại và phát triển 

thông qua sự vận hành của các thành tố: cấu trúc gia đình, chức năng của gia đình, 

mối quan hệ nội tại và môi trường sống của gia đình. 

Trong đời sống xã hội, văn hoá tích luỹ vào mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng, vì 

vậy mới hình thành nên văn hoá cá nhân và văn hoá cộng đồng. Với văn hoá cộng 

đồng nói chung, người ta căn cứ vào hai dạng hoạt động sản xuất vật chất và sản xuất 

tinh thần để phân chia cấu trúc văn hoá thành hai lĩnh vực: văn hoá vật chất và văn 

hoá tinh thần. Nhưng với văn hoá gia đình, cấu trúc phức tạp hơn, bởi gia đình còn 

thêm một lĩnh vực sản xuất đặc thù đó là sản xuất con người, tái tạo nòi giống. K. 

Marx đã chỉ rõ “Tham dự ngay từ đầu vào quá trình phát triển lịch sử, hàng ngày tái 

tạo ra đời sống của bản thân mình, con người bắt đầu tạo ra những người khác, sinh 

sôi nảy nở-đó là quan hệ giữa chồng và vợ, cha mẹ và con cái, gia đình...Như vậy là 

sự sản xuất ra đời sống, ra đời của bản thân mình bằng lao động, cũng như đời sống 

của người khác bằng việc sinh con đẻ cái-biểu hiện ngay là một quan hệ song trùng: 

một mặt là quan hệ tự nhiên, mặt khác là quan hệ xã hội” [26, tr.41-42].  

Cấu trúc của văn hoá gia đình được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau,  

theo các nhà nghiên cứu thì có 2 dạng cơ bản nhất: 

 - Văn hoá gia đình được thể hiện ở các dạng hoạt động cơ bản của gia  đình: 

văn hoá nuôi dạy con cái, văn hoá vật chất và tiêu dùng các sản phẩm vật chất, văn 

hoá tinh thần và hưởng thụ các sản phẩm tinh thần. 

 - Văn hoá gia đình thể hiện ở các hệ giá trị của gia đình: giá trị cấu trúc (giá 

trị gắn với quan hệ bên trong của gia đình); giá trị chức năng (giá trị thể hiện vai trò 

của gia đình đối với sự phát triển xã hội); giá trị tâm linh (giá trị không vụ lợi, mang 

tính thiêng liêng)… 

Có thể thấy, văn hoá gia đình vừa là sự biểu hiện giá trị trong quá trình phát 

triển, vừa có vai trò định hướng cho sự phát triển gia đình qua mỗi thời đại lịch sử. 

Đối với chúng ta, văn hoá gia đình là cơ sở để xây dựng gia đình văn hoá trong sự 

nghiệp đổi mới đất nước.  
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Từ lý thuyết cấu trúc chức năng, tác giả luận án tiếp cận cấu trúc của văn hóa 

gia đìnhở hướng thứ hai. Theo đó, cấu trúc văn hóa gia đình bao gồm các yếu tố thể 

hiện được giá trị gắn với quan hệ bên trong của gai đình và vai trò của gia đình đối 

với phát triển xã hội. Do vậy, cấu trúc văn hóa gia đình gồm những thành tố cơ bản sau: 

 - Quan niệm về gia đình: Đó là những quan niệm về quy mô gia đình, tính 

chất gia đình và phương châm sống của gia đình. Quy mô gia đình được quan niệm 

là lớn hay nhỏ; tính chất của gia đình được quan niệm là động hay tĩnh; phương 

châm sống của gia đình được quan niệm là hòa đồng hay khép kín đối với xã hội. 

 - Ứng xử gia đình: Văn hóa ứng xử được thể hiện qua các mối quan hệ gia đình: 

+  Ứng xử giữa cha mẹ và con cái. 

+  Ứng xử giữa vợ chồng. 

+  Ứng xử giữa anh chị em. 

+  Ứng xử giữa gia đình với họ hàng và xã hội. 

 - Giáo dục trong gia đình: Giáo dục được xem như một thành tố của văn 

hóa. Trong gia đình thường có những hình thức giáo dục sau: 

+  Giáo dục trực quan. 

+  Dùng bằng ca dao, tục ngữ. 

+  Giảng giải, khuyên nhủ bằng tình cảm. 

+  Răn đe bằng quát mắng, roi vọt. 

+  Dùng sức ép của cộng đồng gia đình dòng họ. 

 - Tập quán và nghi lễ trong gia đình: Khác với các thành tố khác của văn 

hóa gia đình, tập quán và nghi lễ trong gia đình là một hệ thống các khuôn mẫu văn 

hóa mang đậm sắc thái tộc người. Các tập quán và nghi lễ sau đây thuộc văn hóa gia 

đình bởi nó chỉ được thực hiện trong đời sống gia đình: 

+  Tập quán và nghi lễ thờ cúng tổ tiên và các vị thần trong gia đình. 

+  Tập quán và nghi lễ liên quan đến sản xuất. 

+  Tập quán và nghi lễ sinh đẻ, chăm sóc và nuôi dưỡng con cái. 

+  Tập quán và nghi lễ vòng đời người (hôn nhân, tang ma...). 

Nghiên cứu một vấn đề thực tiễn của VHGĐ không phải là việc dễ dàng bởi 

nội hàm khái niệm VHGĐ rộng, phức tạp, luôn có sự biến đổi cùng với sự biến đổi 
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của văn hóa và KT-XH. Nhà nghiên cứu Lê Ngọc Văn cũng đã từng khẳng định: 

“Khi nghiên cứu cấu trúc VHGĐ, người ta thường chú ý đến các mối quan hệ tiền 

hôn nhân, quan hệ vợ chồng, quan hệ giữa các thế hệ, quan hệ thân tộc...Trong quan 

hệ tiền hôn nhân, người ta chú ý đến vấn đề lựa chọn bạn đời, động cơ kết hôn, 

quyền quyết định hôn nhân, nghi thức pháp lý và phong tục cưới xin. Trong quan hệ 

vợ chồng, người ta chú ý đến việc phân công lao động giữa vợ và chồng, quyền 

quyết định các vấn đề quan trọng trong gia đình, sở hữu tài sản giữa vợ chồng và 

chồng, quan hệ tình dục, bạo lực gia đình, ly hôn, ly thân...Trong quan hệ giữa các 

thế hệ, chú ý đến quan hệ giữa cha mẹ và con cái, con cháu với ông bà, tổ tiên. Vai 

trò trách nhiệm của cha mẹ đối với việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em. 

Trách nhiệm của con cái đối với việc phụng dưỡng cha mẹ. Những mâu thuẫn, xung 

đột giữa các thế hệ. Có thể khẳng định rằng, không có cấu trúc thuần nhất cho mọi 

gia đình trong xã hội” [108, tr.32-33].  

Có thể khẳng định rằng, cấu trúc của VHGĐ có nhiều thành tố như phần trên 

đã trình bày, nhưng trong phạm vi khuôn khổ của luận án này, tác giả chỉ đi sâu vào 

tìm hiểu 04 thành tố có những biểu hiện nổi trội về sự biến đổi VHGĐ của người 

Tày ở tỉnh Cao Bằng: quan hệ hôn nhân, các nghi lễ trong gia đình, ứng xử và giáo 

dục trong gia đình. Tất cả sự biến đổi trong VHGĐ của người Tày ở tỉnh Cao Bằng  

được tác giả tìm hiểu trên cơ sở những biểu hiện thông qua các mối quan hệ, cấu 

trúc, chức năng, sinh hoạt, đời sống tâm linh của gia đình, tác giả đã có sự đối chiếu 

VHGĐ trước và sau khi đổi mới để thấy được sự biến đổi của VHGĐ của người ở 

Tày tỉnh Cao Bằng.  

1.2.2.3. Chức năng của văn hóa gia đình 

Chức năng của một sự vật, hiện tượng là khả năng tác động của nó đến các 

sự vật hiện tượng trong cùng một hệ thống. Để hiểu được chức năng của văn hoá 

gia đình cần phải đặt nó trong đời sống gia đình và xã hội. Đời sống gia đình gồm 

ba yếu tố cơ bản: các thành viên trong gia đình và mối quan hệ giữa chúng; hoạt 

động của gia đình và văn hoá gia đình, ba yếu tố này tương tác lẫn nhau tạo nên đời 

sống gia đình. Văn hoá gia đình đóng vai trò là nền tảng tinh thần, điều tiết và thúc 

đẩy sự biến đổi của gia đình theo hướng nhân văn, nhân bản hơn. VHGĐ có vai trò 

to lớn đối với sự hình thành nhân cách mỗi cá nhân, sự phát triển bền vững của xã 

hội và đối với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.  
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* Văn hóa gia đình tạo nên sự tồn tại bền vững của gia đình 

Nếu không có văn hóa thì con người không thể thành người và gia đình cũng 

không thể tồn tại.  

“Cho đến tận hôm nay vẫn chưa có được sự lý giải thuyết phục nào về nguồn 

gốc gia đình. Cách lý giải trước đây xuất phát từ nguồn gốc thần học đã 

không đáng tin cậy. Và ngày nay, ngay cả cách lý giải xuất phát từ nguồn 

gốc kinh tế cũng không còn đứng vững nữa. Chỉ có một điều chắc chắn là 

một khi con người vẫn còn ham muốn khác giới (gắn liền với những bí ẩn về 

tình dục và bản năng duy trì nòi giống) thì gia đình vẫn tồn tại trong đời sống 

của con người bất chấp sự biến đổi đa dạng và sự xuất hiện của các hình thái 

chung sống khác. Gia đình chứng tỏ là một hình thức xã hội rất bền vững 

nhưng cũng rất linh hoạt. Nó luôn thích nghi với những thay đổi của xã hội. 

Gia đình đã biến đổi và sẽ tiếp tục biến đổi nhưng dù biến đổi như thế nào, 

đến đâu thì đằng sau gia đình vẫn là gia đình” [9, tr.17-18]. 

Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với các lập luận trên, nhưng cần nhấn mạnh rằng 

“gia đình vẫn phải tồn tại” không chỉ “bất chấp sự biến đổi đa dạng và sự xuất hiện 

của các hình thái chung sống khác”, mà còn để khắc phục sự tan rã của chính gia 

đình đã, đang và sẽ diễn ra trong đời sống nhân loại. Cái gì quyết định sự tồn tại của 

gia đình? 

“Phải chăng gia đình tồn tại do “một khi con người vẫn còn ham muốn khác 

giới gắn liền với những bí ẩn về tình dục và bản năng duy trì nòi giống” hay 

do những nguyên nhân khác. Theo chúng tôi cái gì làm cho con người trở 

thành người và gia đình là một thực thể xã hội-văn hóa sẽ quyết định sự tồn 

tại và “phải” tồn tại của gia đình. Đó chính là văn hóa…Các hình thức gia 

đình có thể thay đổi, hình thức này thay thế cho hình thức khác. Các giá trị 

cấu trúc và chức năng của văn hóa gia đình cũng vậy. Nhưng các giá trị tâm 

linh của văn hóa gia đình thì tồn tại vĩnh cửu chừng nào con người còn tồn 

tại. Đó chính là hạt nhân bất biến của gia đình và văn hóa gia đình” [63,  

tr.37-38]. 

Văn hóa gia đình, ngoài yếu tố cốt lõi là hệ giá trị gia đình còn được xem xét 

như là một tập hợp của những biểu hiện văn hóa gắn với các mặt quan hệ và đời 
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sống gia đình. Do vậy, vai trò (chức năng) của văn hóa gia đình còn thể hiện ra ở sự 

tác động tích cực và tiêu cực của nó trong việc thực hiện các chức năng của gia đình. 

* Văn hóa gia đình chi phối việc thực hiện các chức năng của gia đình 

Chức năng tái sản sinh nuôi dưỡng, giáo dục và hình thành nhân cách cho 

các thành viên mới của gia đình và xã hội được xem làhai chức năng cơ bản của gia 

đình với tư cách là một thiết chế xã hội đặc thù của loài người. Ở đây, văn hóa gia 

đình có vai trò hết sức quan to lớn, nó quyết định đến thể chất, tinh thần của các 

thành viên mới được sinh ra. Nó tác động đến tỷ lệ sinh sản, phương thức sản sinh 

ra thế hệ mới. Văn hóa gia đình còn tạo nên ý nghĩa tinh thần cho hoạt động sản 

sinh con người, niềm vui, hạnh phúc và ý nghĩa đạo đức nhân sinh của sự tái tạo 

con người như tục ngữ Việt Nam đã khái quát “một mặt người bằng mười mặt của” 

hay “sinh con mới biết lòng cha mẹ”[48, tr.50]. 

Đó là những chức năng hết sức quan trọng của gia đình mà xã hội không thể 

thay thế hoàn toàn được. Trong đó, văn hóa gia đình lại giữ vai trò chủ yếu hơn so 

với vai trò của kinh tế gia đình. Sự hình thành nhân cách của con người bắt đầu từ 

sự giáo dục gia đình. Đối với đứa trẻ mới ra đời (kể cả khi còn trong bụng mẹ), văn 

hóa gia đình và văn hóa của xã hội là thế giới đã được chuẩn bị sẵn để nó bước vào. 

Nó phải học tập để nắm vững các kiểu mẫu hành động, các tri thức, các cách ứng xử 

trong đó thì mới phát triển thành người. Một đứa trẻ không được người lớn dạy 

“học ăn, học nói, học gói, học mở” thì không thể thích ứng được với cuộc sống 

cộng đồng. Quá trình dạy đứa trẻ từ một cá thể thành một nhân cách là quá trình 

dạy-học “làm người” bắt đầu từ trong gia đình. Trong quá trình đó văn hóa gia đình 

giữ vai trò quyết định. Bởi vì, gia đình là nơi trao truyền nhân tính đầu tiên cho các 

thế hệ mới ra đời. Đó là những giá trị nhân bản cao đẹp và thiêng liêng của con 

người. Qua sự ứng xử của các thành viên gia đình với nhau và với đứa trẻ, giúp cho 

nó hiểu được các quan hệ huyết thống “máu mủ, ruột rà”. Ứng xử của người thân 

yêu giúp đứa trẻ nhận ra rằng, gia đình là sức mạnh và bảo vệ nó. Đứa trẻ sẽ nương 

nhờ vào sức mạnh đó ngay từ tấm bé và suốt cả cuộc đời. Quan trọng hơn, gia đình 

giúp cho trẻ tập ứng xử với các quan hệ trong gia đình và dần dần mở rộng ra các 

quan hệ nhân tính khác ngoài xã hội. Văn hóa gia đình còn là chiếc cấu nối để đứa 
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trẻ tiếp nhận và hòa nhập vào thế giới xung quanh, thế giới vật chất, tinh thần của 

cộng đồng dân tộc và nhân loại [48, tr.51]. 

Văn hóa gia đình tạo ra những mẫu hình nhân cách tác động đến đứa trẻ, 

kích thích đứa trẻ hướng tới mẫu nhân cách lý tưởng. Trong các gia đình, trẻ em 

thường bắt chước người cha hoặc người mẹ mà tập dượt những vai trò của người 

lớn trong gia đình và ngoài xã hội để sau này lớn lên chúng sẽ đảm nhận. 

Văn hóa gia đình không chỉ tác động đến các thành viên mới ra đời mà thường 

xuyên tác động đến các thành viên khác của gia đình. Trước hết, các giá trị, chuẩn mực 

văn hóa gia đình có vai trò điều chỉnh hành vi của các thành viên, đồng thời là cơ sở 

định đoạt lợi ích của các thành viên, của gia đình và xã hội. Giá trị và chuẩn mực văn 

hóa gia đình là chỗ dựa để đánh giá hành vi đạo đức của mỗi thành viên và trở thành 

nền tảng cho sực cố kết các thành viên gia đình trong cuộc sống chung của họ. 

Văn hóa gia đình mang lại sự thỏa mãn nhu cầu cộng đồng, cộng cảm tâm lý, 

tâm linh của mọi thành viên của gia đình, gia tộc. Chức năng này bảo đảm sự cân 

bằng tâm lý của các thành viên gia đình, nó cần thiết cho sự củng cố tính bền vững 

của gia đình. Một gia đình hòa thuận, êm ấm “vui cha, vui mẹ, vui anh em nhà”, 

biết “kính trên, nhường dưới”, “phụng dưỡng cha mẹ”, “thờ cúng tổ tiên” là một 

niềm hạnh phúc, là “cái nôi thân yêu” che chở cho mỗi con người. Trong xã hội 

hiện đại, con người thường bị ồn nén dễ dẫn đến sự căng thẳng thì gia đình là nơi 

giải tỏa và văn hóa gia đình là biện pháp tốt nhất đem lại sự bình thản cho họ [48, 

tr.52]. 

Đây là chức năng quan trọng đảm bảo sự tồn tại và phát triển của gia đình và 

toàn xã hội. Chức năng kinh tế nhằm thỏa mãn các nhu cầu về vật chất: ăn, ở, mặc, 

đi lại…và cả nhu cầu tinh thần của gia đình. Song việc thực hiện chức năng đó vì 

mục tiêu nào? Phương thức thực hiện và cách thỏa mãn các nhu cầu vật chất của gia 

đình ra sao? Thì vai trò của văn hóa gia đình hết sức quan trọng. Văn hóa gia đình 

giữ chức năng định hướng tiêu dùng, hướng dẫn tiêu dùng, hướng dẫn tiêu dùng khi 

gia đình không chỉ là đơn vị kinh tế mà còn trở thành đơn vị tiêu dùng. Nó có tác 

dụng kìm hãm nhu cầu tiêu dùng không chính đáng và kích thích nhu cầu tiêu dùng 
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tích cực, qua đó thúc đẩy hoạt động kinh tế của gia đình, của xã hội và sự giao lưu 

hàng hóa trong xã hội. 

* Văn hóa gia đình kiến tạo văn hóa cộng đồng 

Văn hóa gia đình đối với xã hội không chỉ thể hiện gián tiếp thông qua việc 

thực hiện các chức năng của gia đình mà còn trực tiếp tác động đến các lĩnh vực của 

đòi sống xã hội, như: tinh thần, đạo đức, lối sống, kinh tế, chính trị… 

Văn hóa gia đình góp phần duy trì và phát triển văn hóa các nhóm cộng đồng 

xã hội (dòng họ, làng bản, dân tộc…). Nó lưu giữ bảo tồn các giá trị, chuẩn mực 

văn hóa truyền thống của cộng đồng trong đời sống gia đình. Bởi các giá trị tốt đẹp 

của gia đình luôn gắn kết giá trị tốt đẹp của cộng đồng.  

Văn hóa gia đình, thông qua việc trao truyền  văn hóa cho các thành viên của 

nó mà góp phần vào sự phát triển bản sắc văn hóa dân tộc. Đồng thời, văn hóa gia 

đình cùng với văn hóa các vùng miền, văn hóa tộc người tạo nên tính phong phú và 

đa dạng của văn hóa dân tộc.  

Văn hóa gia đình là một hiện tượng văn hóa, một thực thể văn hóa có vai trò 

rất lớn đối với con người và xã hội. Do vậy nghiên cứu văn hóa gia đình phải chú ý 

đến mọi khía cạnh của đời sống gia đình, từ đó tìm ra các giải pháp để xây dựng và 

phát triển văn hóa gia đình ngày càng tốt đẹp hơn [48, tr.54]. 

1.3.Khái quát về gia đình ngƣời Tày ở tỉnh Cao Bằng 

1.3.1. Nguồn gốc và lịch sử tộc người 

Từ khoảng những năm 60 của thế kỉ XX, người Tày bắt đầu được giới 

nghiên cứu quan tâm, nhiều công trình viết về người Tày và người Tày tỉnh Cao 

Bằng được xuất bản, có thể khái quát những nét chính về người Tày như sau: 

 - Về mặt quan hệ lịch sử: Người Tày thuộc về nhóm ngôn ngữ Tày-Thái 

ngành phía Đông, với địa bàn cư trú chủ yếu là vùng Lưỡng Quảng Trung Quốc và 

vùng Đông Bắc phía Bắc Việt Nam. Còn ngành phía Tây, có thể do nhiều nguyên 

nhân về lịch sử, chính trị, xã hội bản thân tộc người và tình hình của khu vực v.v... 

mà các tộc người thuộc ngành phía Tây, tiêu biểu là tộc người Thái phải thiên di 
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xuống phía Nam [52, tr.64]. Và có “rất nhiều tư liệu cho biết thêm khả năng về mối 

quan hệ lịch sử nguồn gốc tộc người của nhóm ngôn ngữ Tày-Thái với người Việt 

cổ đại” [52, tr.66]. “Phần đông các học giả ngày nay đều cho rằng các tộc ngôn ngữ 

Tày-Thái hiện nay là di duệ của người Lạc Việt và Tây Âu hoặc Tây Âu và một 

phần của Lạc Việt” [52, tr.68]. Như vậy, trong lịch sử người Tày có mối quan hệ 

với người Việt cổ và vớicác tộc người thuộc nhóm ngôn ngữ Tày-Thái, đặc biệt là 

người Nùng, Thái (Việt Nam), Cháng (Trung Quốc).  

- Về tên gọi: Tên gọi tộc người Tày từ trước tới nay cũng có nhiều thay đổi. 

Thời cổ đại, nhóm Tày-Thái có cùng tổ tiên là Lạc-Việt, sau này trải qua nhiều tên 

gọi khác nhau. Đời Đường có tên gọi là Liêu, từ đời Tống đến những năm đầu thế 

kỉ XX thì các cư dân thuộc nhóm Tày bản địa khu vực này gọi là Thổ. Tày cũng là 

tên tự gọi đã có từ lâu đời dùng để chỉ chung nhiều tộc người thuộc nhóm Thái-

Choang ở Trung Quốc và Đông Nam Á [115, tr.31]. Sau 1945 , đặc biệt là từ sau 

khi khu tự trị Việt Bắc được thành lập Năm 1956, tên gọi Tày mới trở thành tên gọi 

chính thức của người Tày ở Việt Nam [106]. 

 - Về nguồn gốc: Theo các nghiên cứu đã công bố thì vào những thiên niên kỉ 

cuối cùng trước công nguyên, miền Nam Trung Quốc và phía Bắc Việt Nam đã 

từng là địa bàn cư trú của người Tây Âu và Lạc Việt (tức tổ tiên người Tày, Nùng, 

Thái, Việt, Cháng v.v...) và một số tộc người khác, cũng như là nơi dừng chân của 

nhiều tộc người di cư từ phương Bắc tới, hoặc là điểm đến an toàn của những người 

chạy loạn v.v...Tuy nhiên, khi những tộc người khác đến đây, đã có những người 

dân bản xứ sinh sống, khai khẩn ruộng đất, xây dựng lối sống, phong tục, tập 

quán...Đó là những người bản địa giàu tình người, có nhiều của cải, ruộng đất. Khi 

những người khác đến sau, họ đã chia sẻ và giúp đỡ, tạo điều kiện để hòa nhập với 

cộng đồng người Tày [59, tr.23-24]. 

Năm 2010, khi giới thiệu về người Tày, các tác giả cuốn Cộng đồng các dân 

tộc Việt Nam cũng cho rằng, người Tày có mặt ở Việt Nam từ rất sớm, có thể từ nửa 

cuối thiên niên kỉ thứ nhất trước Công nguyên [17]. 

Ở nước ta, bắt đầu từ triều đình nhà Lý trở về sau, nhất là từ đời Lê, các triều 

đình phong kiến cũng thực hiện chế độ phái các quan lại người Vỉệt lên cai trị trực 
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tiếp ở vùng Tày. Vì vậy, nhiều viên quan lại đã đem cả vợ con, họ hàng lên chiêu 

dân lập ấp ở miền ngược, trở thành một thứ quý tộc ở địa phương, con cháu hóa 

thành người Tày. Ngoài ra, còn có nhiều trường hợp khác như quan quân đồn trú ở 

miền núi hay chống giặc ngoại xâm, thầy đồ lên dạy học, nhân dân miền xuôi chạy 

loạn, đói kém...Ở lại địa phương, làm ăn lâu đời cũng bị Tày hóa [59, tr.29]. Sau 

này, còn có một số bộ phận tộc người khác đến, mới di cư từ Trung Quốc sang cũng 

gia nhập và được xếp vào thành phần người Tày như: Tày Đăm (Thu Lao), Ngạn, 

Phén v.v...[115, tr.38-39]. 

Giải thích về sự phong phú trong nguồn gốc của người Tày, tác giả Bế 

Huỳnh trong Cao Bằng tạp chí nhật tập (1921) nhận xét: 

“Trong số người Thổ hiện nay thì phần lớn là người Trung Châu, số ít là 

người Bắc Triều. Từ thời Tần Hán trở về sau, các quan lạỉ bị cách chức đi 

đày, cùng người ngoại quốc di cư, lánh nạn đến nước Nam ta, lâu ngày rồi 

lấy vợ, lấy chồng làm án sinh sống nên gọi chung là Thổ dân. Theo đó, người 

Thổ trước đây (từ thời nhà Lê) được chia thành bốn loại, gồm: Thổ Ty (con 

cháu công thần nhà Lê), Phụ Đạo (là người Tày bản địa theo nhà Lê khai 

quốc), Thổ Trước (tức là người Tày bản địa từ cổ xưa), và Biến Thổ (là 

người lưu lạc, buôn bán, phò Mạc còn sót lại, phò Tây Sơn)” [53]. 

Như vậy, người Tày nói chung là kết quả của sự hợp tộc từ nhiều nguồn khác 

nhau và trong một khoảng thời gian tương đối dài. Người Tày hiện nay bao gồm cả 

người Tày bản địa cổ xưa, cả những người Kinh từ dưới xuôi lên và cả những người 

ngoại quốc đến (cơ bản là người Nùng, người Cháng ở Trung Quốc) lâu ngày bị 

Tày hóa.  

Người Tày sinh sống chủ yếu ở vùng núi phía Bắc. Tại tỉnh Cao Bằng, người 

Tày có: 207.805 người, chiếm 41 % dân số toàn tỉnh và chiếm khoảng 25,2 % tổng 

số người Tày ở Việt Nam (Theo kết quả Tổng điều tra dân số của Việt Nam năm 

2009). 

Theo truyền thuyết Pú Lương Quân của người Tày thì thủy tổ có tên là Pú 

Luông và Già Cải sinh sống lâu đời ở vùng Ngườm Ngả (tỉnh Cao Bằng) trên đất 

Việt Nam, hai người khổng lồ đã sinh ra được một trăm người con và dạy họ săn 

bắn, chăn nuôi, tìm ra lửa để nấu chín thức ăn.  
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Vào thế kỉ XVI, Nhà Mạc đã từng lên chiếm cứ vùng tỉnh Cao Bằng để 

chống lại chúa Trịnh ở Thăng Long. Sau khi nhà Mạc thất bại, hầu như quan lại và 

binh lính đã ở lại và bị Tày hóa. Trong suốt gần mười thế kỉ của quốc gia độc lập tự 

chủ, nhiều viên Lưu quan người Kinh lên vùng Việt Bắc đã bị Tày hóa. Ngoài ra 

trong các giai đoạn chuyển đổi triều đại, gắn với các cuộc tranh giành thế lực, nhiều 

họ hàng hay cá nhân thấy thế đã lên vùng núi để nương thân, lâu dần hóa thành 

người thiểu số... 

1.3.2.Văn hóa, gia đình, dòng họ và tổ chức xã hội của người Tày ở tỉnh 

Cao Bằng 

1.3.2.1.Văn hóa của người Tày 

Văn hóa vật chất: Việc ăn uống và chế biến đồ ăn thức uống trong ngày 

thường cũng như trong các dịp lễ tết của người Tày ở đây về cơ bản là tuân theo 

những nếp truyền thống.  

Người Tày thường ăn các tết: Tết Đoan Ngọ “Đắp nọi”, Tết Thanh Minh (3/3 

Âm lịch), mùng 5/5 Âm lịch, mùng 6/6 Âm lịch, 14/7 âm lịch, mùng 9/9 âm lịch, 

đông chí và Tết Nguyên đán; các món ăn trong những ngày này rất phong phú như: 

Thịt gà, thịt vịt, chân giò lợn, xá xíu, thịt lợn hun khói (nựa láp), thịt chua (nựa 

xổm), bánh gai tiếng Tày gọi là “pẻng tải”, bánh bỏng (khẩu sli)… 

Đồ uống: Đồng bào thường hay uống rượu cất và rượu nếp (lẩu van). Trước 

đây, mỗi khi khách đến nhà, trước tiên chủ nhà mang rượu ra mời khách, với ý là 

“chúc hồng” cho khách (nghĩa là rũ bỏ hết những điều không may mà khách gặp 

phải trên đường đi mang theo đến đây). Khi uống rượu chủ khách có chén chúc tụng 

nhau, bày tỏ sự hiếu khách của chủ nhà. 

Nhà ở: Ngôi nhà sàn của người Tày thể hiện một cách điển hình không gian 

3 tầng, đó là tầng đất, tầng sàn và tầng gác [PL4, tr.171]. Tầng đất nơi sử dụng để 

nhốt trâu bò, lợn gà…Tầng sàn ngoài nơi ngủ của chủ nhân và những người trong 

gia đình thì nơi đặt bàn thờ và bếp lửa là nơi linh thiêng. Tầng gác là nơi chứa đồ 

vật nhất là các loại nông phẩm, vừa khô ráo tránh mối mọt, chuột bọ. Cũng có nơi, 

trên gác dùng làm nơi thờ cúng. Về phương diện môi trường, ngôi nhà sàn của 

người Tày thường được xây dựng trên những gờ đất ven thung lũng lưng tựa vào 

núi, mặt hướng ra cánh đồng, có dòng suối chảy qua.  



 44 

Nhà đất: Nhà 3 gian 2 trái, một bên trái làm kho, một bên trái làm bếp đùn. 

Cửa ra vào mở ngay chính giữa nhà, 2 bên có 2 cửa sổ. Bố cục trong lòng nhà ngoài 

bếp được chuyển xuống một bên trái, còn chỗ đặt bàn thờ, chỗ ngủ chỗ tiếp khách 

thì nhìn chung như ở trên nhà sàn. Cách cửa ra vào một khoảng sân vài ba mét, là 

một chiếc sàn cao khoảng 0,80 cm để phơi phóng thóc và quần áo...mùa hè cũng là 

nơi hóng mát vào buổi tối. 

Trang phục truyền thống: Trang phục của nam giới người Tày ở tỉnh Cao 

Bằng là chiếc áo dài xẻ nách, dài quá đàu gối, ống tay hẹp mầu chàm. Hai thân 

trước và hai thân sau thường may theo kiểu xẻ ngực, cổ tròn không cầu vai, có hàng 

cúc vải đính thẳng hàng trên nép áo từ trên xuống dưới, túi không có nắp. Họ mặc 

quần mà chiếc quần cổ truyền đều cắt may theo kiểu một dáng, kiểu chân què, đũng 

rộng, ống chân rộng dài tới mắt cá chân: Cạp quần to, khi mặc vắt cạp ra phía trước 

rồi dùng dây thắt lưng buộc lại. Quần và áo đều màu chàm. Xưa kia họ cũng đội 

khăn, khăn được làm bằng vải tự dệt nhuộm chàm. Chiều rộng khoảng 30-35cm 

chiều dài khoảng hơn l,5m. Khi đội gấp đôi tấm khăn rồi quấn trên đầu như hình 

chữ nhân. Ngày thường đi chân đất vào ngày lễ, ngày hội đi giầy má nhung, đế bằng 

vải, có khuy cài.  

Trang phục của nữ giới: Áo cổ truyền của phụ nữ Tày ở tỉnh Cao Bằng là áo 

dài 5 thân, cài nách phải, áo đài đến bắp chân, ống tay hẹp, vào những địp lễ tết hội 

hè, phụ nữ còn mặc áo cánh ngắn trắng bên trong, vì thế người Tày còn được gọi là 

“Cần slửa khao” (người áo trắng), màu nước chàm trên áo nhạt hơn. Nữ giới Tày 

mặc váy quây. Mặc áo truyền thống đều có thắt lưng. Khăn đội đầu của nữ giới gồm 

có khăn vấn, khăn vuông. Khi đội người ta vén tóc lại dùng khăn vấn lại bên ngoài 

rồi vấn, đuôi tóc, đuôi khăn vấn lồng lên đỉnh đầu. Rồi dùng khăn vuông gấp theo 

đường chéo rồi chít lên đỉnh đầu, thắt nút về phía sau như khăn “mỏ quạ” của phụ 

nữ Kinh [PL4, tr.171]. Nữ giới đeo vòng cổ, vòng tay bằng bạc. Đeo xà tích bạc ở 

thắt lưng và đeo khuyên tai trong những dịp lễ Tết và lúc đi chợ. Cùng với sự phát 

triển về kinh tế, xã hội ngày nay y phục của nữ giới đã có nhiều thay đổi, đồng bào 

đã dùng nhiều loại vải để may mặc, chị em có khuynh hướng mặc áo ngắn, quần dài 

theo kiểu phụ nữ Kinh, sắc thái quần áo dân tộc nhiều khi chỉ còn dùng trong các 

dịp có nghi lễ cưới xin, lễ hội truyền thống mà thôi. 
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Văn hóa tinh thần: Tín ngưỡng dân gian: Trong xã hội truyền thống, tín 

ngưỡng dân gian là một thành tố quan trọng trong đời sống văn hoá tinh thần, nó tác 

động mạnh đến nghệ thuật truyền thống và văn hoá dân gian. Tín ngưỡng của người 

Tày ở tỉnh Cao Bằng có nhiều nét tương đồng với tín ngưỡng của dân tộc Nùng. 

Quan niệm về con người và "khoăn"(hồn và vía): Người Tày cho rằng, con 

trai có bảy khoăn, con gái có chín khoăn. Khoăn có ở trong người đủ thì người mới 

khoẻ mạnh do vậy mà một số nơi khi giao thừa xong người ta mang lễ cùng túi nải 

đựng quần áo cả gia đình đến "Thổ công" (thần canh giữ đầu làng) gọi khoăn về 

nhập vào thể xác mọi người trong gia đình để vào năm mới người nào cũng khoẻ 

mạnh [PL4, tr.171]. 

Cõi người và cõi phi: Cõi người đang sống, người Tày gọi là "mường gần", 

cõi người chết ở bên âm gọi là "mường phi". Người Tày quan niệm rằng cõi người 

tổ chức xã hội sinh hoạt thường ngày như thế nào thì cõi phi cũng tồn tại như vậy. 

Họ cho rằng những người có hàm sắc khi mất đi xuống bên âm vẫn được làm quan, 

người dân thường chết đithì làm phu. Điều này thể hiện qua hai câu than thân trách 

phận của vợ kẻ phu đò trong lượn Nàng Hai của người Tày: 

Lời Tày Tạm dịch là 

Phua phậu thai cốc bióoc phền quan. 

Phua hây thai cốc nam phền Khỏi. 

Chồng người chết gốc hoa thành quan. 

Chồng mình chết gốc gai thành tớ. 

Thờ cúng tổ tiên-Phi nhà và một số thần linh: Với quan niệm hồn người 

khuất về với tổ tiên và trở lại sống với gia đình. Trong nhà người Tày đặt mấy nơi 

thắp hương: 

 - Thờ tổ tiên-Phi nhà: Bàn thờ tổ tiên được bố trí ở gian giữa nơi trang trọng 

nhất trong nhà. Thường phổ biến là bốn bát nhang đặt như sau:Bát nhang bên phải 

(thứ I) thờ bảo mệnh toàn gia (tức vía của cả nhà).Bát nhang thứ II thờ Đẳm (thờ tổ 

tiên ba đời).Bát nhang thứ ba thờ "phi Ham" (ma hàm sắc): Những gia đình đã từng 

có người hành nghề tào, then, pụt có chức tước bên âm, con cháu có thể học nghề 

nối dõi. Dù có học nghề hay không cũng phải đặt bát nhang tôn thờ, ngày tết phải 

có bánh chay, hũ rượu nếp để cúng, khi cũng phải mời thầy đến làm lễ khai tửu. 
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Bát nhang thứ tư "slớ mẻ bióoc" (thờ bà mụ): Người Tày quan niệm rằng đứa 

trẻ sinh ra là do mẹ Bióoc ở thiên đình phân hoá xuống cho các cặp vợ chồng và 

trông nom trẻ nhỏ vì vậy nhà có trẻ nhỏ phải lập bàn thờ tạ mẹ. Bát nhang này cắm 

hai sâu hoa giấy nhỏ. 

 - Thờ "Phi phỉng phầy" (thờ ma bếp lửa): Hàng ngày vị thần này trông coi 

mọi công việc trong bếp, mọi việc tốt xấu diễn ra trong bếp thế nào vị thần này đều 

biết và báo lên Ngọc Hoàng. Ai ăn ở tốt thì ban phúc lộc, ai ăn ở ăn ở xấu thì để cho 

hoạ hại...do đó, người Tày rất kiêng kỵ việc cãi lộn nhau ở bên bếp lửa. 

 - Thờ phi trông coi gia xúc (phi lảng lậu): Người Tày quan niệm rằng phi 

này sẽ phù hộ cho các vật nuôi trong nhà sinh sôi nảy nở, gà vịt đầy sân, trâu bò 

đầy chuồng... 

 - Thờ "phi slương" (ma thương ): Họ đặt bát nhang bên ngoài hiên. Đó là 

nơi trú ngụ của phi slương (người thân khi chết không nằm trong nhà) hoặc những 

người chết chưa đủ tuổi... 

 - Những phi thờ ngoài gia đình: Thờ Thổ công (lập ở đầu bản, là ông thần 

quản đất, trông coi làng bản không cho ma quỷ quấy phá, hoành hành, phù hộ cho 

làng bản làm ăn thịnh vượng...) và thờ Thiêng slấn (miếu thờ thần Nông, là vị thần 

trông coi việc đồng áng )... 

Ngoài ra ở người Tày còn có một số đạo như: Người hành nghề đồng cốt gọi 

là Bụt, Then, Giàng, những người này được coi là vía nhẹ, có khả năng giao cảm 

với cõi phi-thế giới vô hình,  đạo thuật nhà đồng cũng có các môn: trị bệnh, cầu 

yên, thu hồn, cầu tự, chúc thọ và họ dùng các khúc hát khác nhau trong các lễ cúng. 

Khác với Bụt, Then, Giàng; Thầy Tào hành thuật vận tới sách, dùng chữ Hán tự để 

viết các lá sớ.... 

Văn học nghệ thuật dân gian: Văn học nghệ thuật dân gian người Tày là 

những di sản rất phong phú về nội dung và đa dạng về thể loại, đó là truyền thuyết, 

thần thoại, truyện ngụ ngôn, truyện cười, tục ngữ, dân ca… 

Hát then: Hát then của người Tày là hình thức nghệ thuật tổng hợp, có lời, có 

nhạc, có hoá trang, có biểu diễn. Lời then cô đọng, xúc tích, giàu hình tượng và tâm 

hồn thẩm mỹ văn học cao. 
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Ngoài hát then, hát lượn, đồng bào Tày còn có hát quan lang, hát cỏ lẩu trong 

đám cưới (hay mừng nhà mới). Đó là hát đối đáp giữa người đại diện nhà trai và 

nhà gái. Loại hình nghệ thuật này sẽ được nói rõ hơn ở phần sau. 

Nhạc cụ: Đàn tính (đàn tẩu) là cây đàn độc đáo trong nghệ thuật hát then và 

cũng là nhạc cụ tiêu biểu của dân tộc Tày. Đàn tính là loại nhạc cụ dân gian độc 

đáo, có âm thanh mượt mà, ngọt ngào và ấm áp, có sức hấp dẫn kỳ diệu bởi nó gắn 

chặt với đời sống tâm hồn của dân tộc Tày đã bao đời nay như một phương tiện 

giao tiếp đậm đà bản sắc dân tộc. 

Múa dân gian: Múa của người Tày thường gắn với sinh hoạt lễ nghi tôn giáo. 

Có thể kể đến các loại hình múa như sau: Múa sluông, múa chầu, múa đàn trong lễ 

then; Múa nhận cỗ, múa tản hoa trong lễ nàng Hai...  

Lễ hội dân gian: Lễ hội của người Tày nằm trong hệ thống lễ hội mang tính 

khu vực. Xuất phát từ các yếu tố mùa vụ và tín ngưỡng đa thần, con người luôn tổ 

chức các nghi lễ cầu xin sự trợ giúp và mang lại điều tốt lành cho con người, cộng 

đồng. Các lễ hội của đồng bào Tày ở đây là: hội lồng tồng, hội nàng hai, hội pháo 

hoa, hội tung còn... 

1.3.2.2. Gia đình của người Tày 

Gia đình của người Tày là gia đình phụ hệ, phụ quyền, con cái mang họ cha. 

Chủ nhà là người cha hay người chồng, là chủ sở hữu tài sản trong nhà có quyền 

hành lớn trong sản xuất, cúng bái, quan hệ xã hội với bên ngoài. 

Trong gia đình người Tày, người ta quý trọng con trai, cho rằng nhiều con 

trai là có phúc. Người ta muốn có con trai, một là để có người tế tự tổ tiên, lưu 

truyền huyết thống, hai là để có người thừa kế tài sản. Trong thừa tự tài sản các con 

trai được chia đều nhau, bố mẹ chỉ giữ lại chút ít gọi là “phần hương hỏa” (một thửa 

ruộng, một con trâu). Khi bố mẹ về già ở với người con nào thì người con đó nuôi 

dưỡng bố mẹ, chôn cất, thờ cúng bố mẹ sau khi chết và được thừa hưởng phần 

hương hỏa. Về nguyên tắc, con gái không được hưởng quyền kế thừa tài sản, trừ 

phần hồi môn cha mẹ cho khi đi lấy chồng trong đó có khi là một thửa ruộng, một 

con trâu. Những gia đình không có con trai, phải lấy rể “nạp tế” (rể đời) thì người 
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con gái thừa hưởng di sản của bố mẹ để lại, con cái lấy họ bố mẹ vợ và tế tự tổ tiên 

của dòng họ nhà mình. Khi đôi vợ chồng đã có con đầu lòng, thì hàng xóm làng bản 

gọi vợ chồng và cả ông bà của cháu bé bằng tên gọi của cháu bé đó mà không gọi 

theo tên tục nữa. 

Trong sản xuất, trong công việc nội trợ tuân thủ sự phân công lao động theo 

giới tính, theo tuổi tác. Thông thường, người đàn ông phải đảm nhận các công việc 

chính như: cầy bừa, nhổ mạ, phát nương, làm nhà cửa, chuồng trại, gia cầm, gia súc, 

làm công cụ và dụng cụ sản xuất và sinh hoạt; phụ nữ thường làm các công việc 

như gieo cấy, làm cỏ, bón phân...  

Trong gia đình, đồng bào Tày rất chú ý giáo dục ý thức và khả năng lao động 

cho con cái. Tùy theo từng lứa tuổi tham gia vào công việc đồng áng và nội trợ, 14-

15 tuổi các em trai đã thạo với việc cày bừa, đồng áng, các em gái thạo việc nội trợ.  

Có thể nói rằng, cuộc sống của gia đình người Tày tuy mang tính chất phụ 

quyền bền vững, nhưng yếu tố dân chủ còn khá đậm nét, quan hệ gia đình khá hòa 

thuận, vợ chồng ít to tiếng với nhau, cha mẹ ít đánh mắng con cái. 

1.3.2.3. Dòng họ của người Tày 

Người Tày ở tỉnh Cao Bằng có nhiều tộc họ như: Nông, Ma, Hoàng, Chu, 

La, Vi, Bế, Lanh, Phùng, Nguyễn...So với người Kinh dòng họ của người Tày tổ 

chức không chặt chẽ bằng. Các dòng họ phần lớn đều có gia phả ghi lại lai lịch và 

phả hệ của dòng họ mình. Gia phả ghi bằng chữ Nôm Tày trên loại giấy bản mà 

đồng bào tự chế tạo. Một số dòng họ chi họ thì thông qua việc đặt tên đệm để xác 

định quan hệ thân tộc gần, xa. Trong quan hệ dòng họ, một trong những nguyên tắc 

là phải thực hiện ngoại hôn, tức là không kết hôn giữa những người cùng dòng họ, 

đó là những người cùng gọi là “lượt lài”, “đúc lượt” (máu mủ).  

Về phương diện quan hệ xã hội, người Tày rất coi trọng quan hệ dòng họ. 

Những người trong cùng dòng họ nhất là họ hàng gần hay cùng chi họ đều thương 

yêu đùm bọc lẫn nhau trong lao động sản xuất, bệnh vực nhau trong giao tiếp xã hội.  

Xét về mặt họ hàng, thân thích, người Tày có 2 mối quan hệ: Họ bố, họ mẹ. 

Họ bố gọi theo tiếng dân tộc là “pjạng nả” được coi là thân hơn cả, gọi họ bên mẹ là 
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“pjảng lăng” gồm những người thân thích theo phụ hệ bên mẹ của mình. Những anh 

em bên ngoại không thân thiết bằng những anh em bên nội.  

Nhân xưng cùa những người cùng một hàng tộc hệ thì người Tày giống như 

người Kinh thì con bác con chú bao giờ cũng được gọi bằng anh chị không kể theo 

tuổi tác nhiều hay ít. Ngược lại, ở người Nùng thì ai đẻ trước là anh là chị, đẻ sau là 

em không theo con của trưởng hay thứ. 

1.3.2.4.Tổ chức  xã hội của người Tày 

Người Tày cư trú thành từng làng bản từ lâu đời, ở nơi có nguồn nước thuận 

tiện cho làm ruộng nước và sinh hoạt thường ngày. Trước đây, đất rộng người còn 

thưa thớt nên mỗi bản chỉ có vài 20-30 chục nóc nhà.  

Làng bản thường được lập trên những nơi như: chân núi, ven sông suối, trên 

những gò đất hay mô đất thấp, trong những thung lũng có thể khai thác thành đồng 

ruộng. 

Mỗi bản có một tên riêng, thường bắt đầu bằng các tiền tố: “Bản” (nghĩa là 

thôn, làng), “Nà” (nghĩa là ruộng), “Khuổi” (nghĩa là suối) như Khuổi Khon...; 

“Lủng” (nghĩa là lũng), “Bó” (nghĩa là giếng nguồn; “Cốc” (nghĩa là gốc).  

Tiểu kết 

Hiện nay, có rất nhiều các công trình nghiên cứu về gia đình,VHGĐ và biến 

đổi VHGĐ xuất phát từ những hướng tiếp cận khác nhau nên dẫn tới việc định 

nghĩa-khái niệm về gia đình, văn hóa gia đình không thống nhất. Tuy nhiên, điểm 

chung của các khái niệm là chủ yếu dựa trên việc bao quát những đánh giá về cơ 

cấu, chức năng, vai trò của gia đình, quan hệ của các thành viên trong  gia đình, 

những chuẩn mực giá trị và tiêu chí đánh giá các giá trị đó. Sự thay đổi trong cơ cấu 

và chức năng của gia đình là một trong những cơ sở quan trọng làm thay đổi các 

chuẩn giá trị trong văn hoá gia đình.  

Văn hóa gia đình là hệ thống những giá trị, chuẩn mực đặc thù, chịu sự chi 

phối bởi văn hóa của một xã hội nhất định, được hình thành và phát triển qua lịch 

sử lâu dài của đời sống gia đình, gắn liền với các điều kiện phát triển kinh tế, môi 

trường tự nhiên và xã hội nhất định, được các thành viên trong gia đình lựa chọn, 

thừa nhận để ứng xử với nhau trong quan hệ gia đình và với xã hội. 
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Những cơ sở lý luận về gia đình và văn hoá gia đình cho dù biến đổi và 

không thể nhất quán thì nó vẫn biến đổi chậm hơn và mang tính nhất quán tương 

đối hơn so với thực tế sự phát triển của gia đình và văn hoá gia đình. Việc nghiên 

cứu để giữ gìn những giá trị chuẩn mực có tác động tích cực đến sự phát triển nhân 

cách cá nhân trong văn hoá gia đình truyền thống nhưng không mâu thuẫn với việc 

xây dựng những chuẩn giá trị mới phù hợp với thời đại và giao lưu quốc tế đang là 

mối quan tâm của các quốc gia trên thế giới hiện nay. 

Văn hóa truyền thống của người Tày ở tỉnh Cao Bằng là bức tranh phản ánh 

đời sống kinh tế-xã hội tộc người, đồng thời là nguồn tư liệu nghiên cứu nguồn gốc 

lịch sử, quá trình phát triển, đấu tranh để bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc. 

Người Tày ở tỉnh Cao Bằng có đời sống văn hóa vật chất và tinh thần phong phú, đa 

dạng từ những nếp nhà sàn, những trang phục dân tộc, đến những tín ngưỡng, nghi 

lễ, sinh hoạt văn hóa dân gian đặc sắc. Trong đó có văn hóa gia đình của người Tày.  
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Chƣơng 2 

VĂN HÓA GIA ĐÌNH TRUYỀN THỐNG CỦA NGƢỜI TÀY  

Ở TỈNH CAO BẰNG 

 

2.1. Những biểu hiện của văn hoá gia đình truyền thống ngƣời Tày 

2.1.1. Quan niệm truyền thống về gia đình 

2.1.1.1.Về cơ cấu gia đình truyền thống 

Gia đình người Tày tồn tại theo kiểu gia đình phụ hệ, cha mẹ thường sống 

vớỉ con trai, tài sản chỉ con trai được thừa kế, quyền lực trong gia đình thuộc về 

người đàn ông, nghĩa là họ cũng mang tư tưởng “trọng nam khinh nữ”. Do vậy 

người phụ nữ trong gia đình người Tày thường không có quyền lực. Tuy nhiên 

trong xã hội người Tày, người phụ nữ lại hết sức quan trọng. Họ không có quyền 

lực trong tay nhưng lại là người được giao quán xuyến toàn bộ gia đình và mọi quan 

hệ xã hội. Trong gia đình người Tày, người đàn ông nắm quyền nhưng họ không gia 

trưởng. Mọi việc nặng nhọc, vỉệc lớn trong gia đình, làng bản người đàn ông sẽ chịu 

trách nhiệm. Hơn nữa, họ rất ý thức trong việc chia sẻ công việc với người phụ nữ. 

[83, tr.14-15]. 

Mặc dù người Tày cũng có tư tưởng “trọng nam khinh nữ” song người phụ 

nữ trong xã hội người Tày vẫn được đối xử một cách bình đẳng. Kể từ khi sinh ra, 

những người là con gái vẫn luôn được gia đình quan tâm chăm sóc; khi lớn lên cũng 

được gia đình tạo mọi điều kiện để học hỏi nghề nghiệp (nhuộm vải, dệt vải, may 

quần áo, chăn màn...) được giao du kết bạn, được cha mẹ tạo điều kiện kiếm tiền 

làm “phấn si” (vốn riêng), sau này còn được cho đi học...; khi đi lấy chồng, sự trân 

trọng đối với người phụ nữ càng được thể hiện rõ hơn. Chính vì vậy mà khi một gia 

đình nào đó muốn cưới con dâu đều phải trải qua rất nhiều thử thách cả về thời gian 

và tiền bạc, cả về tình cảm và tính kiên nhẫn, cả sự trân trọng và lòng vị tha [83, 

tr.14-15]. 

Người Tày quan niệm gia đình đông con, đông cháu là có phúc, có nền tảng 

gia đình vững chắc. Cơ sở xã hội của quan niệm này là người Tày cần có đông lực 

lượng lao động sản xuất, cần sự giúp đỡ, tương trợ, để ứng phó với cuộc sống nông 
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nghiệp phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên, hoặc để ứng phó với các dòng họ, các gia 

đình khác trong cùng cộng đồng. 

 Tuy cơ cấu gia đình người Tày là một vợ một chồng, nhưng trong truyền 

thống vẫn có trường hợp gia đình đa thê, gia đình bốn hoặc năm thế hệ cùng chung 

sống... 

 Gia đình người Tày theo chế độ ngoại hôn dòng tộc: người trong họ thuộc 

phạm vi ít nhất năm đời tuyệt đối không được kết hôn với nhau. 

 2.1.1.2.Về chức năng gia đình truyền thống 

Gia đình là đơn vị sản xuất và tái sản xuất sức lao động: Gia đình người Tày 

là đơn vị thực hiện chức năng kinh tế của mình, phù hợp với điều kiện của nền nông 

nghiệp lúa nước, lao động chủ yếu là thủ công, kỹ thuật sử dụng chủ yếu bằng cơ 

bắp. Với điều kiện như vậy, phân công lao động trong gia đình diễn ra tự nhiên, hài 

hòa theo giới và theo độ tuổi: người chồng đảm nhận phần việc nặng nhọc, đòi hỏi 

sức lao động cơ bắp hơn như cày, bừa..., người vợ đảm nhận những phần việc tưởng 

chừng ít nặng nhọc nhưng lại đòi hỏi sức bền, sự dẻo dai, khéo léo như cấy, trỉa lúa. 

Một số khâu cả hai có thể cùng làm được, như nhổ mạ, làm cỏ, gánh phân, gặt lúa.  

Nền nông nghiệp lúa nước nhiều thao tác kỹ thụât tuy không phức tạp, 

nhưng nhiều công đoạn, đòi hỏi tính liên tục (cày, bừa, gieo mạ, nhổ mạ, cấy, bón 

phân, làm cỏ, thu hoạch), trong đó, các khâu cày bừa, gieo mạ, cấy) diễn ra trong 

một thời hạn nhất định. Vì thế, để duy trì được nền sản xuất đó, đòi hỏi rất nhiều 

nhân lực và sức lao động liên tục, không chỉ trong thời kỳ vụ mùa chính mà cả 

những khi nông nhàn... 

Tóm lại, sản xuất nông nghiệp lúa nước với nhiều thao tác và các hoạt động 

phụ trợ để duy trì một cuộc sống bình thường cho một gia đình đòi hỏi nguồn lao 

động rất lớn. Lao động và sức lao động là yếu tố giữ vai trò quyết định nhất. Vì thế, 

sản xuất và tái sản xuất sức lao động là yêu cầu bức thiết của mỗi gia đình người 

Tày. Đặc điểm này dẫn đến một số hệ quả khác: lấy vợ sớm cho con để có người 

làm;lấy vợ xong mong sớm có con; đặc biệt là mong có con trai, không chỉ để có 

người cúng giỗ mình sau này mà còn để thêm người lao động, đặc biệt là không có 
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con trai bị coi là điều bất hạnh lớn của mỗi gia đình; ngược lại, đông con nhiều 

cháu, con đàn cháu đống được coi là “phúc đức”. 

Gia đình là đơn vị thờ cúng: Gia đình người Tày theo chế độ phụ hệ nên coi 

trọng việc thờ cúng tổ tiên theo dòng cha. Mục đích của thờ cúng là để biết ơn công 

lao tổ tiên, cầu mong cho linh hồn tổ tiên được siêu thoát và mong được tổ tiên phù 

hộ cho con cháu gặp nhiều điều tốt lành, may mắn trong cuộc sống. Việc thờ cúng 

tổ tiên của người Việt có liên quan đến quan niệm con người khi chết sẽ biến thành 

ma, phải có người thờ cúng, mới trở thành ma lành, phù hộ cho con cháu; nếu 

không thì sẽ biến thành ma dữ, đi lang thang đây đó...Vì thế, phải có con trai để thờ 

cúng mình sau này.  

Gia đình là đơn vị giáo dục: Cũng như ở tất cả các khác, với người Tày ở 

Cao Bằng, gia đình là môi trường giáo dục đầu tiên. Trong điều kiện gia đình là đơn 

vị tổ  chức sản xuất, đơn vị kinh tế tự chủ, đơn vị thờ cúng, gia đình sống trong môi 

trường làng bản dựa trên nền kinh tế nông nghiệp lúa nước với cơ sở xã hội là hàng 

loạt các mối quan hệ huyết thống, xóm giềng...vai trò gia đình là đơn vị giáo dục 

càng trở nên quan trọng. 

Những nội dung giáo dục của gia đình bao gồm: Giáo dục kỹ năng lao động, 

kinh nghiệm sản xuất; Giáo dục lối ứng xử; Giáo dục đạo đức và nhân cách cho con 

người.  

Gia đình là đơn vị tinh thần: Với gia đình người Tày, mỗi con người sinh ra, 

từ tấm bé đã được sống trong tình cảm thân thương nhất của gia đình.Trước hết, là 

lòng yêu thương vô hạn, chăm bẵm hết lòng của cha mẹ, nhất là của người mẹ. Từ 

khi còn là đứa trẻ đỏ hỏn, mỗi người được bố mẹ dồn sức nuôi nấng, từng ngày, 

từng giờ mong cho lớn; Khi lớn lên,  dưới con mắt của bố mẹ, vẫn luôn là đứa trẻ 

bé bỏng, nên gia đình luôn rộng vòng tay yêu thương chăm sóc, cùng tảo tần sớm 

hôm để nuôi con khôn lớn, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Bố mẹ là chỗ dựa tinh thần,  

không ai, không gì có thể thay thế được cho mỗi người khi còn chưa trưởng thành. 

Cùng với cha mẹ, các anh chị em trong nhà cũng là chỗ dựa tinh thần lớn lao. Khi 

còn bé, mỗi người đều được các anh các chị lớn chăm bẵm, nâng niu; khi lớn lên, có 
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các anh chị cùng chia sẻ các công việc nặng nhẹ trong gia đình. Anh chị em quấn 

quýt bên nhau, động viên nhau những khi gặp thuận lợi cũng như khó khăn trong 

cuộc sống.  

Tóm lại, tình cảm gia đình là công cụ chính để giải quyết hữu hiệu những bất 

đồng nếu có xảy ra trong gia đình. Tình cảm gia đình còn là hành trang để mỗi 

người luôn mang bên mình trong mỗi bước đi của cuộc sống. 

2.1.2. Hôn nhân trong gia đình truyền thống 

2.1.2.1. Quan niệm về hôn nhân 

Cũng giống như nhiều dân tộc khác, người Tày coi việc hôn nhân, tạo lập gia 

đình, xây dựng hạnh phúc cho con cháu là một trong ba việc lớn và hệ trọng trong 

đời sống xã hội của đồng bào (ba việc lớn và hệ trọng đó bao gồm: cưới xin, làm 

nhà, báo hiếu tứ thân phụ mẫu). Và hôn nhân thực sự đã trở thành bước ngoặt có ý 

nghĩa quan trọng trong cuộc đời của mỗi con người, của mỗi thành viên trong cộng 

đồng người Tày nói chung và người Tày ở tỉnh Cao Bằng nói riêng. 

Hôn nhân là một sự kết hợp giữa cá nhân là một người đàn ông và một người 

đàn bà về mặt tình cảm, xã hội và cả tôn giáo (nếu có), được pháp luật thừa nhận. 

Đối với người Tày Cao Bằng, hôn nhân không chỉ có vị trí và vai trò quan trọng đối 

với cá nhân mà còn cả với gia đình, cộng đồng làng bản. Vì vậy mà trong quá trình 

đi đến hôn nhân cũng như trong lễ cưới, về cơ bản mọi nghi thức đều liên quan đến 

tổ tiên, đặc biệt là trong lễ cưới, nhất cử nhất động mọi nghi lễ, thủ tục đều phải 

được quan lang trịnh trọng báo cáo, thưa gửi và hành lễ trước bàn thờ tỉên tổ. Người 

Tày quan niệm cưới con dâu về tức là lấy về nhà mình “giống thóc” để sinh con nối 

dõi, phụng sự tổ tiên, vì thế hôn nhân của người Tày ngoài sự ràng buộc về mặt xã 

hội còn là sự ràng buộc về mặt tâm linh. Đây chính là đặc điểm đã làm nên nét đặc 

trưng trong phong tục hôn nhân của người Tày Cao Bằng [83, tr.24]. 

2.1.2.2. Nguyên tắc trong hôn nhân 

Hôn nhân của người Tày ở Cao Bằng trước đây được ví như một cuộc “mua 

bán”. “Mua bán” ở đây được hiểu theo nghĩa của từ “nhình khai, chài rự” (nghĩa là 

gái bán, trai mua), là cách người ta nói đến việc trai lớn phải dựng vợ, gái lớn phải 
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gả chồng. Mặc dù tính chất “mua bán” tạo nên sự ràng buộc về mặt vật chất (thách 

lấy tiền dẫn cưới, các loại lễ vật, v.v...) nhưng không mang nghĩa của một cuộc mua 

bán đơn thuần mà theo họ, “mua bán” còn là hình thức để chứng minh giá trị cao 

quý của người con gái, là để con rể biết trân trọng công lao của cha mẹ vợ đã nuôi 

dạy cô gái trưởng thành. 

* Nguyên tắc chọn vợ, chọn chồng 

Bên cạnh đó, người Tày quan niệm trong cuộc đời mỗi người chỉ nên kết hôn 

một lần thôi, dân gian có câu: “Vần lẻ vần bảt đú, bấu vần lẻ lú tẩư lú nưa” (nên là 

nên lần đầu, không nên thì cả đời lận đận). Do vậy, trước khi dựng vợ, gả chồng 

cho con, cha mẹ người Tày nào cũng phải đặt ra những tiêu chuẩn lựa chọn con 

dâu, rể rất kĩ càng. Con dâu phải là người không lỡ dở, phải có đủ phẩm hạnh, đủ 

sức khỏe và sự khéo léo trong công vỉệc gia đình: “nả đeng reèng têm, tàng kheêm 

mây dàu dít” (má hồng sức đủ, đường kim mũi chỉ thẳng tắp), không lười nhác: 

“chiêm lùa chiêm bươn lảp, chiêm khươi chiêm slạp phưa“ (chọn dâu chọn vào 

tháng chạp, tháng chạp các cô gái chịu khó, khéo léo thường diện nhiều quần áo 

đẹp), chọn rể thì nhìn vào răng bừa (nếu ai chăm chỉ thì khi bừa thường chịu khó rũ 

cây cỏ vướng ở răng bừa để bừa được dễs đường bừa thẳng). Vì thế mà trước đây, 

trai gái đến tuổi 14, 15 tuổỉ đã có thể dựng vợ gả chồng, thậm chí ở những vùng 

sâu, vùng xa chỉ khoảng 10-12 tuổi là cha mẹ đã lo lắng cho con yên bề gia thất. 

Việc dựng vợ gả chồng thời kì này là rất sớm (tảo hôn) nhưng lại phù hợp với đặc 

điểm, tập quán sinh sống của đồng bào vùng núi. Kể từ khi có luật Hôn nhân và gia 

đình, người Tày Cao Bằng đã thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về tuổi 

kết hôn. Tuy nhiên tại thời điểm hiện nay, ở một số nơi thuộc vùng sâu vùng xa của 

Cao Bằng vẫn còn có hiện tượng tổ chức cưới sớm cho con [83, tr.25]. 

* Nguyên tắc cư trú sau hôn nhân 

Ở người Tày, từ lâu hình thức hôn nhân về cư trú bên chồng đã được tuân 

thủ nghiêm ngặt. Cũng thấy cả những trường hợp, sau hôn nhân hai vợ chồng đến 

nơi cư trú mới, thường là những trường hợp cặp vợ chồng là công viên chức Nhà 

nước trong chế độ mới. 
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* Tục ở rể 

Việc ở rể (nghĩa là sau khi kết hôn, người chồng sang nhà vợ ở một thời 

gian, lao động cho gia đình vợ bù vào sự tổn thất nhân công lao động, do người con 

gái đi lấy chồng) thường ở một số dân tộc như Thái, Tày, Nùng…Ở người Tày tỉnh 

Cao Bằng cũng như trong dân tộc Tày nói chung không có vấn đề ở rể có tính chất 

bắt buộc như trong một vài dân tộc khác. Nhưng những gia đình gặp khó khăn về 

kinh tế, hay cần sức lao động thì cũng có thể lấy rể ở tạm trong một thời gian nhất 

định và những gia đình không có con trai thì lấy rể nạp tế. Trong cả hai trường hợp 

ấy, quyền chủ động phần nhiều thuộc về nhà gái, do đó nhà trai thường không phải 

mất tiền dẫn cưới nữa. Tuy vậy, chẳng mấy ai muốn con em mình đi ở rể mà chỉ 

những gia đình quá túng thiếu hoặc nhiều con trai nên không đủ sức lo tiền cưới xin 

thì mới phải cho con đi ở rể [12, tr.200]. 

Ngoài ra, ở người Tày vẫn còn tục lấy con rể nạp tế (hay nạp tuế, hay “quá 

phòng tử” tức thay con trai). Tục này thường xảy ra khi gia đình ai đó chỉ sinh con 

một bề là gái, hoặc chỉ có một người con trai người Tày gọi là “mỉnh bang” (mệnh 

mỏng), nên phải ướm tìm một người con trai về ở rể, thờ tự và phụng sự gia đình 

giúp con trai, thay cho con gái. Khi người con trai chấp nhận làm rể nạp tế là chấp 

nhận việc đổi họ để mang họ nhà gái. Bởi lí do đó mà trước đây họ thường bị người 

đời xem thường vì sự “lép vế”. Đây chính là đặc điểm khiến cho người Tày mang 

những kiểu tên họ như Bế Đàm, Nông Nguyễn, Hoàng Nguyễn, v.v...trong dòng họ 

của người Tày (chẳng hạn anh này họ Nguyễn khi lấy vợ họ Nông sẽ chuyển thành 

Nông Nguyễn). Tục lệ này nay vẫn còn tồn tại nhưng các chàng rể không nhất thiết 

phải đổi họ. Hiện nay, thế hệ thanh niên sống ở thành thị đang có xu hướng bắt 

chước cách đặt tên con của người Kinh, kiểu lấy họ mẹ hoặc bố làm tên đệm. Như 

thế, tên của những đứa trẻ đó không thuộc kiểu hôn nhân như trên [83, tr.26]. 

* Hiện tượng đa thê 

Ở người Tày, như đã đề cập, chủ yếu là hôn nhân một vợ một chồng. Nhưng 

do nhiều nguyên nhân, vẫn còn tồn tại hiện tượng đa thê. Trong trường hợp vợ 

chồng lấy nhau một thời gian mà hiếm hoi hoặc không có con, cho dù người chồng 
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không bỏ người vợ cũ, anh ta vẫn có thể đi lấy người vợ khác, vợ hai hoặc vợ ba 

(Anh LVM, 46 tuổi, thôn Lủng Mòn, xã Vân Trình, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng 

lấy hai vợ vì lý do không có con trai). Cho tới khi có con, mà phải có con trai mới 

thôi. Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng đa thê thường xuất phát từ quan điểm phải có 

con trai để thờ cúng tổ tiên, nuôi dưỡng bố mẹ lúc tuổi già. 

Hiện tượng người đàn ông lấy vợ lẽ nay vẫn còn, trong trường hợp cặp vợ 

chồng không có con trai, hoặc vợ vô sinh. Lấy vợ lẽ bỏ qua hầu hết các nghi thức 

của đám cưới thông thường và nhà gái cũng không thách cưới. Có thể kể tới một số 

trường hợp sau: Anh Nông Văn Pảo (Lủng Slì); Anh Đinh Văn Thiêm (Nà Ón); 

Anh Nguyễn Văn Noọng (Thôm Mèn)... 

Ngoài những quan niệm như trên, trong tục kết hôn của người Tày ở Cao 

Bằng còn tuân thủ một số nguyên tắc sau: 

Hôn nhân ngoài dòng họ là nguyên tắc cơ bản trong hôn nhân người Tày. 

Hiện tượng kết hôn cùng tông tộc luôn vấp phải sự cấm đoán quyết liệt của dòng 

họ. Theo đặc tính cư trú của người Tày là thường sống quây quần trong những bản 

làng đông đúc nên dù khác họ nhưng hầu hết đều được coỉ là có họ hàng gần gũi với 

nhau. Chẳng hạn, làng Khau Đồn thuộc xã Hưng Đạo, huyện Hòa An cũ (nay là 

xóm Nam Phong, xã Hưng Đạo, Thành phố Cao Bằng) có đến 400 nóc nhà với 

hàng nghìn nhân khẩu, trong làng cũng có rất nhiều dòng họ sống xen kẽ, bản thân 

trong một họ cũng có rất nhiều chi nhưng dù ít dù nhiều giữa họ vẫn có mối quan hệ 

họ hàng thân thích. Vì thế, họ thường tránh lấy người trong họ (có thể là khác chi), 

để tránh những phiền toái khi kết hôn. Tuy nhiên, nếu hai người đã cách nhau ngoài 

6,7 đời thì việc kết hôn không bị cấm cản [83, tr.26-27]. 

Người Tày thực hiện chế độ hôn nhân một vợ một chồng, hôn nhân thủy 

chung. Có thể nói, đây là một quan niệm nhân văn của người Tày. Đặc tính sống vị 

tha, chan hòa, bình đẳng đã giúp các cặp vợ chồng yêu thương, cảm thông và chỉa 

sẻ cuộc sống với nhau nhiều hơn.  

Tuy nhiên, ở người Tày cũng có trường hợp bỏ vợ hoặc chồng nhưng không 

phổ biến. Trường hợp này thường xảy ra khi người vợ hoặc chồng thoát li học tập, 
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công tác ở bên ngoài. Trước khi ra xã hội, họ đã kết hôn nhưng khi ra xã hội được 

gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều người nên chê vợ/chồng mình quê mùa mà bỏ, cũng có 

người bỏ để lấy người khác, nhưng cũng có người (phụ nữ) không lấy được chồng, 

thậm chí nếu muốn lấy chồng phải đi biệt xứ. 

Hình thức hôn nhân chủ đạo ở người Tày lâu nay vẫn là hôn nhân sắp đặt. 

Trước đây, trai gái không có quyền tự lựa chọn dù có thích, hơn nữa là vì là còn 

nhỏ tuổi không biết cách lựa chọn bạn đời nên hôn nhân chủ yếu vẫn là do cha mẹ 

sắp đặt. Ngày nay, hình thức hôn nhân này đã có nhiều biến đổỉ nhưng nếu xem 

xét kĩ thì về cơ bản vẫn tuân thủ hình thức kết hôn trên mặc dù trai gáỉ được tự do 

tìm hiểu. 

Trên đây là một số quan niệm và nguyên tắc kết hôn truyền thống của người 

Tày Cao Bằng. Cho đến nay, những quan niệm trên vẫn là cơ sở để các bậc cha mẹ 

xem xét khi đựng vợ gả chồng cho con. Tuy nhiên, theo chiều hướng phát triển của 

xã hội và ảnh hưởng từ văn hóa cưới xin của người Kinh nên quan niệm trong cưới 

xin của người Tày ở tỉnh Cao Bằng nay cũng đã có nhiều thay đổi, không còn khắt 

khe như trước. 

2.1.2.3. Các bước chuẩn bị để tiến tới hôn nhân  

Khi chuẩn bị đi tới hôn nhân, người Tày thường tiến hành từng bước, từng 

khâu và từng nghi lễ theo phong tục tập quán cổ truyền một cách trân trọng. 

* Đối với nhà trai 

Khi gia đình có con trai lớn, cha mẹ phải lo tính tìm cưới vợ cho con. Việc 

chuẩn bị phải tiến hành nhiều mặt, nhất là vật chất. Một đám cưới phải chi dùng rất 

tốn kém kể cả của cải và tiền bạc. Cho nên cha mẹ phải lo liệu sớm những vấn đề cần 

thiết sau: 

+ Tiền bạc: Bậc cha mẹ trao đổi với những người thân họ bên nội, bên ngoại, 

hoặc các thân bằng cố hữu xa gần giúp một món tiền nhất định và ước hẹn cụ thể rõ 

ràng thời gian dùng cho lễ cưới (ngày nay để chuẩn bị cho một lễ cưới phải mất 

khoảng 10 triệu đồng). Số tiền này được coi như tiền gửi nhau, sau này sẽ được 
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hoàn trả đầy đủ khi người giúp kia có việc cưới, người giúp ít tiền hay nhiều tiền là 

do tình thân xa hay gần, nhà giầu hay nhà nghèo.  

Người Tày còn có tục kết Tồng (hai người kết nghĩa anh em), lẽ đương nhiên 

đó phải là những người cùng giới tính. Quan hệ này luôn luôn chân tình và nghiêm 

túc, họ giúp nhau lập nghiệp, giúp nhau qua cơn hoạn nạn...Lễ cưới của bạn Tồng, 

tồng coi như việc cưới của chính mình. Tồng phải chăm lo tích cực trong các bước 

chuẩn bị và tham gia giúp đỡ các thứ vật chất, tiền bạc, rượu, gạo thật chu đáo. 

+ Lợn cưới: Trong một đám cưới, theo phong tục tập quán, nhà trai phải có 

lợn dẫn lễ sang nhà gái và có lợn đủ mổ mời khách ở nhà. Lợn dẫn lễ sang nhà gái 

thường là khoảng 100 kg (thịt lợn) trở lên. Lợn mổ ở nhà để tiếp khách cũng phải 

gần 200kg (thịt lợn).  

+ Tham gia phường họ bạn: Một đám cưới của người Tày xưa ăn uống rất 

linh đình và chi tiêu tốn kém. Đồng bào cần nhiều tiền của (nhất là bên nhà trai) như 

đã nói ở trên và cần nhiều người phục dịch đám cưới. Để đáp ứng được như vậy, 

người ta lập ra phường họ bạn. Phường họ bạn là tổ chức do những người cùng cảnh 

ngộ có con trai lớn cần cưới vợ, có con gái lớn sắp gả chồng, tự nguyện lập nên. 

Phường họ bạn có mục đích duy nhất là giúp đỡ nhau về vật chất và sức người trong 

một đám cưới. Phường họ bạn có khoảng 20-30 thành viên. Phường họ bạn có qui 

ước chặt chẽ và rõ ràng, thường thì mỗi một thôn bản có một phường họ bạn, mỗi 

phường được chia ra thành các tổ khác nhau, mỗi tổ được phân công những nhiệm 

vụ khác nhau như: Tổ 1 góp gạo; Tổ 2 góp củi; Tổ 3 nấu bếp; Tổ 4 phục vụ...và cứ 

thế luân phiên nhau. 

* Đối với nhà gái 

Trước hết, các bà mẹ hướng dẫn con gái cách sửa tóc, vấn khăn, cách ăn mặc 

gọn gàng dễ coi, cách điểm trang tối thiểu. Khi cô gái lên tuổi 12-13, bà mẹ sắm 

cho con một số tư trang như hoa tai, vòng tay bằng bạc, rồi hướng dẫn con tự chuẩn 

bị các đồ dùng cần thiết cho bản thân và cho cuộc sống vợ chồng (chăn màn, quần 

áo) mà theo phong tục tập quán, các cô gái phải tự sắm và tự làm lấy. 
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+ Trồng bông, dệt vải: Theo phong tục tập quán, dù là con nhà có của hay 

con nhà nghèo, đều được cha mẹ dành thì giờ và tạo điều kiện cho trồng bông, chăn 

tằm, dệt vải, dệt lụa, thêu thùa...  

+ Chăn tằm, dệt lụa: Cô dâu mới về nhà chồng ít nhất phải có một, hai tấm 

thắt lưng lụa, một đôi váy lụa. Cho nên việc nuôi tằm để kéo tơ dệt lụa là rất cần 

thiết ngoài việc trồng bông dệt vải. 

+ Trồng cây chàm và nhuộm chàm: Các cô gái chuẩn bị đi nhà chồng hoặc ở 

lứa tuổi chờ đón người dạm hỏi, phải làm sẵn bột chàm để nhuộm vải khâu áo mới, 

vỏ chăn bông, vải khâu màn. Đến mùa làm tinh bột chàm, những bậc cha mẹ ướm 

lựa con dâu tương lai, chỉ chú ý tới những cô gái có đôi bàn tay nhuộm chàm đen, vì 

họ cho rằng những cô gái như vậy mới chăm chỉ trồng bông, dệt vải... 

+ Hướng dẫn làm lõi chăn bông và khâu quần áo: Theo tập quán, số lượng 

bông tự trồng được, các cô gái dùng một phần để kéo sợi dệt vải, còn một phần 

dành làm lõi chăn bông, lõi gối...Các bậc cha mẹ phải hướng dẫn con gái tự tay cán 

hột rồi mời thợ chăn đến bật bông làm mền lõi chăn. Thường một cô dâu phải làm 

một đôi chăn bông cho hai vợ chồng và cô dâu phải có một đôi chăn bông cho bố 

mẹ chồng nữa. 

Cha mẹ còn hướng dẫn con gái tự cắt, tự khâu lấy váy áo của mình (vì ngày 

trước ở nông thôn không có máy khâu). Thường một cô gái về nhà chồng phải tối 

thiểu có 3-5 bộ quần áo mới bằng vải tự dệt tay, tự khâu lấy.  

Bên cạnh những bước chuẩn bị trên, các cô gái khi chuẩn bị về nhà chồng 

còn phải có một số vốn (Phấn Sli). Theo tập quán, bố mẹ cho con gái một số tiền 

vốn (nhiều ít tuỳ thuộc vào hoàn cảnh gia đình) để gây thêm vốn riêng. Số vốn này 

sẽ gom dần để sau này cô gái mua sắm tư trang hoặc dùng làm vốn hồi môn khi về 

nhà chồng.  

2.1.2.4. Các nghi lễ trong hôn nhân  

Các nghi lễ trong hôn nhân được hiểu là việc tổ chức lễ cưới theo phong tục, 

lễ nghi đã được người dân quy định từ lâu đời và đã trở thành thói quen, tập tục 

trong đời sống xã hội. Vì thế, nói đến các nghi lễ trong hôn nhân của người Tày ở 
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tỉnh Cao Bằng là chúng ta nói đến hệ thống các thủ tục, nghi lễ diễn ra trong một 

đám cưới, từ khâu chuẩn bị ban đầu cho đến khi kết thúc. 

Trong Cao Bằng tạp chí nhật tập (1921), tác giả Bế Huỳnh khái quát như 

sau: “Người Thổ từ xưa không có lễ gia quan, chỉ có tục lấy vợ lấy chồng đại thể 

cũng tuân theo sáu thứ lễ của Chu Công” [tr.92], bao gồm: lễ Nạp thái, lễ Vấn danh, 

Trưng lễ, Cát lễ, lễ Thỉnh kì, lễ Thân nghênh. Trong từng lễ, tác giả đều miêu thuật 

một cách cụ thể về thời gian, cách thức, lễ vật cụ thể của từng vùng người Thổ ở 

Cao Bằng (vùng miền đông và miền tây), 6 lễ trên tương ứng vớỉ tên tục gọi, gồm: 

lễ Nạp thái (lễ Má (dấm, dạm)-lễ Dạm vợ); Lễ Vấn danh (lễ Páo sư đây-lễ báo hợp 

mệnh); Trưng lễ (lễ Báo đáp); Cát lễ (lễ Tẳt tháp-đặt gánh); lễ Nạp cát, Lễ Thỉnh kì 

(lễ Páo hoằn-Lễ báo cưới, thách cưới); Lễ Thân nghênh (Rẳp lùa-lễ đón dâu). 

Ngoài những lễ trên, ông cũng miêu tả tục “nộp lễ gánh” (Slống tháp), tục “đại lễ” 

và tục “uống rượu, ăn cỗ cưới”(Kin lẩu), và đặc biệt ông cũng nhắc đến một tục cổ 

diễn ra trong đám cưới ở châu Nguyên Bình, đó là tục “hát hỏi Quan làng” [53]. 

Còn sau ngày cưới ba ngày, nhà trai phải chuẩn bị lễ vật làm lễ Lại mặt, vợ 

chồng cùng về nhà gái làm lễ Bái yết. Từ đó cô dâu sẽ lưu lại nhà cha mẹ đẻ, nếu nhà 

chồng có việc thì mới về nhà chồng vài ngày, xong lại quay trở về nhà cha mẹ đẻ. Sau 

đó có thể một, hai hay ba năm hoặc có thai đến kì sinh nở mới an cư tại nhà chồng. 

Như vậy, đại thể tục cưới xin của người Thổ (Tày) bao gồm 6 nghi lễ trên. 

Những lễ tục ấy đã được ghi chép lại từ những năm hai mươi của thế kỉ trước. Sáu 

nghi lễ này đến nay người Tày ở tỉnh Cao Bằng vẫn duy trì, một số nghi lễ có thể 

dùng tên gọi khác hoặc thêm hoặc bớt nghi lễ cho phù hợp. 

Còn trong các công trình nghiên cứu gần đây, tục cưới xin của người Tày 

cũng được các nhà nghiên cứu tìm hiểu và tùy thuộc vào quan điểm và hướng khai 

thác mà có những cách mô tả trình tự nghi lễ của một đám cưới khác nhau. 

Theo Lã Văn Lô, tục lệ cưới xin của người Tày Lạng Sơn bao gồm có những 

nghi lễ sau: Lễ Dạm hỏi; Lễ “mình hom”(lễ Ăn mừng lá số); Lễ “khả cáy” (lễ mổ gà 

xem chân giò đoán hai bên trai gái có lấy nhau được không? ); Lễ Sêu tết; Lễ Ăn 

hỏi; Lễ cưới chính thức; Lễ nhị hỷ (lễ “hòi ròi”) [59, tr.92-94]. 
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Theo nhà nghiên cứu Triều Ân, Hoàng Quyết nghi lễ cưới xin người Tày 

phải trải qua theo trình tự sau: Buổi gặp gỡ đầu tiên; lễ dạm; lễ ăn hỏi; lễ sêu tết; lễ 

báo ngày cưới; lễ cưới; lễ đón đâu, đưa đâu; lễ ba buổi (hòi ròi). Sau những lễ trên 

còn có tục lệ con rể đối với gia đình bố mẹ vợ và tục lệ con dâu ở nhà chồng [6]. 

Tác giả Hoàng Tuấn Nam và Bế Thanh Tuyền lại chủ yếu trình bày Một số nghi 

thức về việc đón con dâu con rể trong ngày làm lễ cưới. Theo đó, trình tự bao gồm: Xin 

bản lủc mỉnh (lục mệnh); Lễ dạm hỏi; Chuẩn bị làm lễ cưới; Ngày làm lễ cưới; Việc 

đón con dâu trong ngày cưới...; Tẻo sam nâu (lễ lại mặt). Tất cả gồm 12 bước [65]. 

Việc cưới gả, tùy từng vùng, từng tộc người có những tục lệ, nghi lễ kèm 

theo rất khác nhau. Vì vậy, kể cả là người Tày ở Cao Bằng thì ở mỗi vùng cũng có 

thể có phong tục cưới xin đặc trưng. Bên cạnh đó, ngày nay, do sự ảnh hưởng từ xã 

hội văn minh đô thị đến nhận thức của người dân nên tục lệ cưới xin có một số biến 

đổi nhất định. Tuy nhiên về đại thể, một đám cưới truyền thống của người Tày ở 

tỉnh Cao Bằng thường trải qua các nghi thức, nghi lễ sau đây: 

 * Lễ pây xam (ướm hỏi, dạm hỏi, vấn danh...,) 

Trải qua một thời gian đôi trai gái được tự do tìm hiểu hoặc gia đình nhà trai 

cũng đã có ý ướm người con gái nọ về làm dâu thì phía nhà trai sẽ cử một người 

thân cận trong dòng họ có cuộc sống gia đình yên ấm, hạnh phúc làm đại diện đến 

ướm hỏi, trao đổi một cách ý tứ với cha mẹ cô gái. Lần này, nhà trai chỉ đến với 

mục đích vấn danh, bởi thế họ không phải chuẩn bị lễ vật gì. Chỉ sau khi mọi việc 

suôn sẻ, được nhà gái ưng ý, chọn được ngày lành tháng tốt thì nhà trai sẽ chính 

thức đem lễ vật đến và xin nhà gái ngày tháng năm sinh của cô gái để làm thủ tục so 

tuổi. 

*Lễ xo lủc mỉnh (xin lục mệnh) 

Đây là thủ tục dạm hỏi, xin nhà gái lấy bản lủc mỉnh của cô gái (ngày, tháng, 

năm và giờ sinh âm lịch). Lễ vật mang đến nhà gái tùy theo điều kiện gia đình, song 

về cơ bản phải có đôi gà trống thiến, hai chai rượu ngon tự cất, bánh đầy hoặc xôi 

đỏ để thắp hương bàn thờ tổ tiên. Trong lễ này, nhà trai chính thức xin lục mệnh của 

cô gái. Tờ lục mệnh được nhà gái viết trang trọng lên một tờ giấy hồng hay một tấm 
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vải lụa hồng trao cho nhà trai. Trước kia sau lễ này, nhà trai phải sêu tết đủ ba năm 

mới được tổ chức cưới. Hơn thế, khi đã trao, nhận tờ lá số rồi thì cả hai bên phải có 

trách nhiệm giữ mối quan hệ tình cảm khăng khít. Trong trường hợp nhà gái từ hôn 

thì phải hoàn trả lại lễ vật cho nhà trai; còn nếu nhà trai phản bội thì phải trả lại nhà 

gái tờ lục mệnh. Điều này đã trở thành một quy định bất thành văn trong phong tục 

cưới hỏi của người Tày. Vì thế, việc trao lục mệnh của con gái cho gia đình nhà trai 

là việc làm hệ trọng, cần cẩn thận, kĩ lưỡng bởi người ta quan niệm trao lục mệnh 

tức là trao cả số mệnh của con gái mình cho gia đình nhà trai, số phận đã được đoán 

định. Người ta cho rằng nhà trai xử sự như thế nào với tờ lục mệnh của cô gái thì số 

phận của cô gái cũng sẽ có kết cục tương ứng. 

 *Lễ Xam rẳp (Hỏi cưới, ăn hỏi) 

Sau khi nhà trai so lục mệnh của cô gái, nếu như đã “hạp mỉnh” (hợp tuổi 

nhau) thì sẽ tiến hành lễ ăn hỏi. Mục đích của lễ này là để nhà gái thách cưới và để 

nhà trai chuẩn bị được chu đáo những lễ vật cưới xin cần thiết theo yêu cầu của nhà 

gái [83]. 

 *Lễ Dầư nền (Lê sêu tết) 

Lễ Dầư nèn, có nơi gọi là Dầư lùa là lễ mà con rể mang lễ vật đến để thắp 

hương tổ tiên nhà gái vào những dịp lễ tết. Theo tập quán của người Tày thì việc 

định ngày cưới có thể rất xa so với ngày ăn hỏi vì nhiều lí do khác nhau nhưng 

thường vào khoảng từ 3 tháng, 5 tháng đến 3 năm. Vì thế, hàng năm, cứ vào hai dịp 

tết lớn của người Tày là Rằm tháng bảy và tết Nguyên đán, nhà trai phải sang sêu 

tết bên nhà gái. Đây là lễ được người Tày ở tỉnh Cao Bằng hết sức coi trọng. 

Lễ Dầư nèn hoặc Dầư lùa là lễ được thực hiện trong suốt cuộc đời hai vợ 

chồng. Lễ này bao gồm có hai loại, đó là Lê Dầư nèn cải (sêu tết lớn) và Lễ Dầư 

nèn hàng năm. Lễ Dầư nèn cải thường được tổ chức vào năm đầu tiên hai vợ chồng 

mới cưới, kể cả đã tổ chức hoặc chưa đến ngày tổ chức (nhưng là sau ngày hỏi cưới 

mà trải qua Tết Nguyên đán hoặc Rằm tháng bảy đầu tiên) đều phải làm lễ này. 

Trước đây, do thời gian ăn hỏi cách xa ngày cưới nên có những đám chú rể còn phải 

đi sêu tết đến 2,3 năm liên tục (2 tết/năm). Việc đi sêu tết hàng năm cũng rất tốn 
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kém. Hiện nay, các đám cưới thường có xu hướng rút ngắn thời gian tổ chức nên 

chỉ còn phải đi sêu tết lớn như vậy một lần. Sau này khi đã thành vợ chồng, đi sêu 

tết cha mẹ vợ là một tập tục hàng năm của họ. 

Lễ sêu tết hàng năm bắt đầu từ sau lễ sêu tết lớn trở đi. Đây là lễ mà con gái, 

con rể và các cháu cùng mang lễ vật đến thắp hương tổ tiên và thăm ông bà cha mẹ 

bên ngoại vào hai dịp tết Rằm tháng bảy và tết Nguyên đán. Lễ sêu hai tết này sẽ 

được thực hiện trong suốt cuộc đời người con gái sau khi đã đi lấy chồng. 

Đối với người Tày, lễ sêu tết là một hình thức báo hiếu của con rể đối với 

cha mẹ vợ. Đây là nghi lễ thể hiện đạo đức và quy tắc ứng xử của người Tày nói 

chung và người Tày ở tỉnh Cao Bằng nói riêng. 

 *Lễ Páo hoằn (báo cưới) 

Sau một thời gian dài chuẩn bị và trải qua nhiều thử thách, lễ báo cưới là 

ngày bên nhà trai chính thức đến để thông báo cho nhà gái ngày tổ chức lễ cưới. 

Nghi lễ báo cưới thường được tổ chức không quá cầu kĩ, do đó, nhiều gia đình 

thường bỏ qua lễ này, hoặc có thể thực hiện kết hợp cùng với lễ hỏi cưới. 

 *Lễ Nổp háp ( lễ nộp gánh) 

Lễ nộp gánh là thủ tục nhà trai mang số lễ vật nhà gái đã thách đến nộp cho 

nhà gái. Nhân dịp này, nhà gáỉ tổ chức mời anh em họ hàng đến, trước là để chứng 

kiến lễ vật thách cưới cuả nhà trai, sau là để ăn mừng, báo cáo chính thức với anh 

em cô dì chú bác về việc con gái đã được gả chồng, sắp được đón về làm dâu con 

nhà người. Lễ gánh có quan hệ mật thiết với lễ cưới. 

Theo phong tục cưới xin cổ truyền thì lễ nộp gánh cho nhà gái có vị trí 

quan trọng trong (hệ thống) các thủ tục, nghi lễ liên quan đến đám cưới. Với nhà 

gái thì đây là dịp (có ý nghĩa) báo hỷ cho anh em họ hàng và hàng xóm láng 

giềng. Do đó, hầu hết mọi đám cưới đều phải có lễ ăn gánh, trong đó mọi yêu cầu 

về lễ vật và ngày nộp lễ đều đo nhà gái quyết định. Trước đây, lễ nộp gánh thường 

tổ chức cách xa ngày cưới, mọi chi phí (thời gian và tiền bạc) vì thế mà trở nên 

tốn kém hơn… [83]. 
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 * Lễ Kin lẩu (lễ cưới) 

Những thử thách đã qua, các thủ tục cần thiết đã được hai bên gia đình chuẩn 

bị kĩ lưỡng, lễ cưới là lễ chính thức công nhận cho đôi bạn trẻ thành vợ thành 

chồng. 

Ngày cưới chính là ngày diễn ra tất cả các nghi lễ đưa và đón dâu. Tục hát 

Quan lang cũng được diễn ra trong lễ này. Vì thế ngày cưới còn được gọi là “kin 

lẩu” (uống rượu), nghĩa là ngày vui nhất, hai bên gia đình tổ chức mời anh em, họ 

hàng, làng xóm đến ăn uống linh đình, không tính toán. Chính vì vậy mà đám cưới 

của người Tày ở tỉnh Cao Bằng thường diễn ra trong nhiều ngày, ít nhất là 2 ngày, 

có đám còn kéo dài đến 3, 4 ngày. 

* Lễ Slam nâư (lại mặt) 

Sau ngày cưới, đôi vợ chồng trẻ chuẩn bị lễ vật cùng phù rể (tùy từng địa 

phương, có nơi chỉ hai vợ chồng trẻ) cùng mang lễ vật về thắp hương tổ tiên và cảm 

ơn cha mẹ, anh em bên nhà gái đã đến giúp đỡ trong những ngày tổ chức lễ cưới. 

Sau ngày lễ này, theo phong tục cũ mà nay một số nơi vẫn duy trì, thì chỉ có chú rể 

quay trở về nhà, cô dâu vẫn tiếp tục ở lại nhà mẹ đẻ, chỉ khi nào gia đình nhà trai có 

công việc sang đón về thì cô dâu mới lại về nhà chồng, xong việc lại quay trở về 

nhà mẹ đẻ. Khi nào cô dâu có mang hoặc có con thì mới về ở hẳn bên nhà chồng vì 

theo phong tục người Tày, con gái đã đi lấy chồng thì kỳ sinh nở phải trải qua ở bên 

nhà chồng chứ không được sinh nở bên nhà mẹ đẻ. 

Lại mặt là nghi lễ cuối cùng liên quan đến tục thờ cúng tổ tiên, kết thúc hệ 

thống các nghi lễ, thủ tục tiến trình một đám cưới của người Tày. 

* Trang phục của cô dâu và chú rể trong ngày cưới 

Trong ngày cưới, trang phục truyền thống mà cô dâu thường mặc là áo cánh 

dài năm thân, khăn đội đầu, giày vải, áo lót trong màu trắng; quần dài kiểu lá toạ; 

đồ trang sức là vòng tay, khuyên tai, dây đeo, khoá bài...làm bằng bạc. Trang phục 

truyền thống của chú rể được may bằng vải chàm, áo ngắn 4 thân, áo dài 5 thân;  

quần may theo kiểu đũng chân què.  
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2.1.2.5. Hôn nhân của những người goá vợ, goá chồng 

Xã hội người Tày cho phép người phụ nữ tái giá và đàn ông lấy vợ kế. 

Trường hợp người vợ gặp rủi ro qua đời, thì bố mẹ vợ có trách nhiệm tìm cô vợ mới 

cho chàng rể, tuy nhiên trên thực tế nhiều chàng rể tự tìm kiếm nhưng phải được sự 

đồng ý của bố mẹ người vợ quá cố. Và lúc đó gia đình này bỏ tiền của để cưới vợ 

cho con rể mình, đám cưới diễn ra bình thường, bỏ qua lễ ăn hỏi. Theo tập tục, nàng 

dâu mới phải có trách nhiệm chăm sóc bố mẹ của người vợ cũ như bố mẹ đẻ của 

mình. Nếu người chồng chết, sau 3 năm để tang chồng, người phụ nữ được quyền 

tái giá nhưng phải được nhà chồng đồng ý. Mọi thủ tục trong hôn nhân do gia đình 

nhà chồng tự lo cho. Về hình thức và lễ nghi trong hôn nhân cũng trải qua các bước 

nhưng đơn giản hơn những đám cưới bình thường. Sau đám cưới, người phụ nữ về 

cư trú bên nhà chồng mới, nếu có con thì để lại cho bố mẹ chồng cũ nuôi. Các loại 

tài sản của người chồng cũ do bố mẹ hoặc anh em bên chồng quản lý. Người vợ goá 

chỉ mang theo đồ đạc cá nhân. 

2.1.2.6. Hôn nhân với những người khác tộc (hôn nhân hỗn hợp dân tộc) 

Trong hôn nhân truyền thống của người Tày, đối tượng hôn nhân chủ yếu là 

cùng dân tộc, nghĩa là hôn nhân với người đồng tộc. Hình thức hôn nhân với người 

khác tộc, hay nói cách khác là hôn nhân hỗn hợp dân tộc ở người Tày đã tồn tại 

nhưng số lượng không nhiều và diễn ra không đồng đều giữa các địa bàn nghiên 

cứu. Nó phụ thuộc vào trình độ dân trí, địa bàn cư trú và quan niệm của người dân ở 

từng vùng. Quan niệm chung của họ cho rằng: mỗi tộc người đều có phong tục tập 

quán khác nhau, việc lấy người con gái của tộc người khác về làm dâu thì người con 

gái đó sẽ không hiểu phong tục tập quán vốn đã nhiều nghi lễ phức tạp, khó hoà 

nhập với gia đình nhà chồng và cộng đồng. Trường hợp con gái Tày, nếu lấy chồng 

ở tộc người khác cũng quan niệm tương tự như vậy. Nhưng trên thực tế, những cặp 

hôn nhân hỗn hợp dân tộc họ đều sống hạnh phúc, cần cù chăm chỉ làm ăn và dễ 

dàng hoà nhập với cộng đồng. Dư luận xã hội người Tày đều đồng tình và không 

nặng nề với những nam nữ Tày lấy người khác tộc. Trong hôn nhân với người khác 

tộc, các nghi lễ được tinh giảm và có sự kết hợp phong tục tập quán, lễ nghi của cả 

hai tộc người. Mặt khác, những cuộc hôn nhân hỗn hợp dân tộc còn là một trong 
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những hình thức biểu hiện mối quan hệ giữa các dân tộc, trong quan hệ gia đình 

luôn có sự kết hợp của các chuẩn mực về nếp sống văn hoá của cả hai dân tộc... 

2.1.3. Các nghi lễ trong gia đình truyền thống 

Các nghi lễ của các gia đình người Tày ở tỉnh Cao Bằng về cơ bản có hai 

loại nghi lễ: nghi lễ do các gia đình tự thực hiện và nghi lễ do các thầy cúng tiến 

hành theo yêu cầu của các gia chủ. 

2.1.3.1. Nghi lễ do gia đình thực hiện 

+ Thờ cúng tổ tiên: Là hình thức thờ cúng quan trọng nhất ở người Tày. Theo 

quan niệm dân gian, ông bà, cha mẹ sau khi chết thì linh hồn vẫn tồn tại ở trên trời-

Mường trời, do vậy con cháu phải lập bàn thờ để thờ cúng trong nhà, hàng năm phải 

cúng giỗ, mời tổ tiên về chứng giám và phù hộ cho gia đình bình yên, làm ăn phát đạt. 

Nơi thờ cúng tổ tiên ở trong nhà của người Tày là nơi trang nghiêm nhất. 

Người Tày tuân thủ tục thờ cúng tổ tiên theo hệ 9 đời (cửu tộc). Trên bản thân 

người thờ cúng có 4 đời: Pò-Mè. Cung me, Chỏ, Chung (bố mẹ, ông, bà, cụ, kỵ). 

Còn 4 đời ở thế hệ sau: Lục, Lản, Lỉn, Pẩn thang nghiều (con, cháu, chắt, chút). 

Bốn đời trên mình được thờ chung trên bàn thờ gọi là tổ tiên.  

Người Tày thờ cúng tổ tiên vào các dịp giỗ, sinh nhật, tết nguyên đán, các  lễ 

tết  trong năm. Ngoài việc thờ cúng theo thường lễ, người Tày còn có tục làm lễ trả 

nợ tổ tiên (Pjá nỉ pẩu pú) một vài dịp trong đời, nhất là khi gia đình có ốm đau, chết, 

làm ăn không yên ổn, gặp hoạn nạn.  

Bên cạnh việc thờ cúng tổ tiên, trong gia đình người Tày còn có các gian thờ 

các vị thần trong gia đình như: Mẹ Hoa và Lão Tổ, Táo công [116].  

+ Thờ Mẹ Hoa (Mẻ Bjoóc) có bàn thờ riêng. Là vị thần cai quản việc sinh 

nở, nuôi dạy và bảo vệ trẻ em. Theo quan niệm dân gian, người ta có con là do Mẻ 

Bjoóc phân chia từ cây Hoa vàng (con trai), Hoa bạc (con gái). Do vậy, từ khi đứa 

trẻ đang trong bụng mẹ (3 tháng) người ta đã làm lễ báo cho Mẻ Bjoóc và cầu xin 

Mẻ Bjoóc phù hộ. Khi cúng Mẻ Bjoóc phải mời bà Pựt có nhiều kinh nghiệm về 

làm lễ, mời bà ngoại đứa trẻ và một số người dân làng tới dự. Sau khi cúng xong 
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phải đặt bát hương thờ Mẻ Bjoóc (Bà Mụ) ngay trên vách nơi cháu bé nằm, để luôn 

luôn có sự hiện diện và bảo trợ của Mẻ Bjoóc.  

Bàn thờ Mẹ Hoa không nhất định phải đặt trong phòng ngủ của phụ nữ 

nhưng nhất thiết phải được đặt ở vị trí thấp phía dưới dầm nhà vì người Tày quan 

niệm nam tôn nữ ti, phụ nữ chỉ được ngủ ở phòng thấp của nửa sau ngôi nhà.  

+ Tổ tiên từ 3 đời đến 9đời được thờ bên bếp lửa. Tổ tiên từ 9 đời trở lên gọi 

là Lão Tổ được thờ cạnh chuồng gia súc không có ban thờ, được gọi là “thần trông 

coi gia súc. Hàng năm vào các dịp tết 14 tháng bảy hoặc các dịp tết cuối năm trước 

khi mổ lợn tết người ta mới cúng Lão Tổ.  

+ Thờ táo công: Vị thần này được thờ ở cạnh bếp, bàn thờ rất đơn giản, chỉ là 

một ống bương để khi cúng thắp một nén hương khấn vái. Hàng năm cứ đến ngày 

23 tháng chạp Âm lịch là làm lễ tiễn đưa Táo quân lên trời gặp Ngọc Hoàng. 

Ngoài hệ thống thờ cúng các vị thần trong gia đình ra, người Tày ở Cao 

Bằng cũng có thêm các vị thần khác được thờ phụng chung trong bản. Khác với 

người Tày ở các khu vực cư trú khác, thổ Công ở đây được đồng nhất với Thần 

Nông là vị thần cai quản đất đai đồng ruộng của làng bản. Ngoài Thổ công ra, người 

Tày ở đây còn thờ thêm một vị thần khác gọi là “Quan bản” là-vị thần quản lý mọi 

việc trong bản và quản việc chăn nuôi gia súc. Khác với Thổ công là vị thần được 

thờ trong một ngôi miếu nhỏ, Quan bản là vị thần được thờ dưới một cây to thường 

nằm ở vị trí trung tâm bản. Các thầy cúng cho rằng một bản đều có một vị Quan bản 

trú ngụ ở một cái cây to nào đó. Việc thờ phụng Quan bản chủ yếu được tiến hành 

vào đầu năm mới, các gia đình mang lễ vật ra gốc cây cúng sau đó lấy giấy màu dán 

lên thân cây. Qua đây có thể thấy thế giới tâm linh của người Tày đã được hiện thực 

hóa qua sự tưởng tượng của các thầy cúng ở đây [116, tr.71-72]. 

2.1.3.2. Nghi lễ do thầy cúng thực hiện 

Ngoài việc thờ cúng tổ tiên theo chu kỳ lịch tiết ra, hàng năm mỗi gia đình ở 

đây còn thường xuyên mời thầy đến nhà thực hiện các nghi lễ. Đây là những sinh 

hoạt tín ngưỡng mang đậm yếu tố văn hóa tộc người được diễn ra quanh năm. Việc 

thực hiện các nghi lễ này tùy thuộc vào nhu cầu của từng gia đình. Có thể trong 
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cùng một khoảng thời gian nhưng có gia đình thì làm lễ giải hạn chữa bệnh, có gia 

đình thì cưới gả cho con, có gia đình thì cầu việc sinh nở, đầy tháng, nuôi con hoặc 

tổ chức tang ma cho cha mẹ, vv…Vì vậy, ngoài tháng bảy (âm lịch) vốn được coi là 

tháng con nước, các thầy cúng kiêng đi hành nghề ra thì hầu như quanh năm các 

thầy cúng giỏi nghề ở đây đều phải bận rộn với công việc cúng bái cho các gia đình. 

Việc các thầy được mời hành nghề là tùy thuộc vào nhu cầu và sự tín nhiệm của các 

tín chủ. Tuy các thầy cúng ở đây phải thực hiện nhiều nghi lễ với các tên gọi khác 

nhau nhưng tựu trung có 3 loại nghi lễ chính sau đây [116]. 

* Các nghi lễ thường niên: Đó là nghi lễ cầu yên giải hạn thường tổ chức vào 

dịp tháng Giêng đầu năm. Người ta thực hiện nghi lễ này là nhằm cầu mong một 

năm mới bình yên vô sự, công việc làm ăn được mát mẻ, thuận buồm xuôi gió. Đây 

là nhu cầu tâm lý chung của người dân mỗi khi bước sang một năm mới. Tuy nhiên 

không phải gia đình nào cũng có nhu cầu làm lễ này mà nó còn tùy thuộc vào khả 

năng kinh tế cũng như nhu cầu riêng của từng gia đình.  

Cũng là nghi lễ thường niên, vào dịp cuối năm ở đây còn có thêm lễ an tổ là 

lễ cúng thần gia súc mà theo quan niệm của người Tày ở đây thì đó là tổ tiên 9 đời 

của họ. Lễ này được thực hiện vào dịp mổ lợn tết với ý nghĩa cầu thần gia súc phù 

hộ cho việc chăn nuôi được hưng vượng. Lễ này được thực hiện ở dưới gầm sàn 

ngôi nhà, cạnh nơi nhốt gia súc. 

* Các nghi lễ bất thường: Khi gia đình làm ăn không được may mắn, việc 

chăn nuôi trồng trọt không thuận lợi, gia súc chết dịch…Thầy bói phán bảo do 

không chu đáo việc thờ cúng nên bị tổ tiên quở trách, nhắc nhở thì người ta thường 

mời thầy đến nhà làm lễ giải hạn, tạ tổ tiên, còn gọi là an long mạch. Hoặc gặp khi 

việc chăn nuôi gia súc không được thuận lợi người ta cũng cho rằng tổ tiên 9 đời 

(thần gia súc) của gia đình quở trách nên phải làm lễ tạ tổ tiên…Đây là những nghi 

lễ bất thường, chỉ phát sinh khi các gia đình gặp những điều bất ổn. Về thực chất đó 

là các nghi lễ nằm trong hệ thống các nghi lễ thờ cúng tổ tiên được thực hiện bởi 

các thầy cúng chuyên nghiệp. 
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Ngoài ra còn có các nghi lễ bất thường liên quan đến việc chữa bệnh. Khi 

trong gia đình có người đau yếu, bệnh tật, ngoài việc thuốc thang chữa chạy ra 

người  ta còn mời thầy đến nhà làm lễ cúng giải hạn chữa bệnh gọi là hết khoăn 

(làm vía). Lễ này được làm cho tất cả mọi người từ trẻ em đến người già.  

* Các nghi lễ liên quan đến vòng đời người: Có thể coi đây là các nghi lễ cơ 

bản và cũng là các nghi lễ phổ biến nhất. Nếu các nghi lễ thường niên và nghi lễ bất 

thường còn mang tính tự phát thì các nghi lễ vòng đời người dường như đã trở 

thành tập tục bắt buộc đối với người dân ở đây. So với các nghi lễ khác thì các nghi 

lễ vòng đời người của người Tày ở đây bao gồm nhiều dạng nghi lễ khác nhau và ít 

nhiều cũng có sự khác biệt với các địa phương khác. Dưới đây là những nét chính 

về các sinh hoạt nghi lễ liên quan đến vòng đời người của người Tày Cao Bằng: 

Các nghi lễ liên quan đến việc sinh đẻ và chăm sóc trẻ nhỏ: Người Tày quan 

niệm việc sinh đẻ của con người ta là do Mẹ Hoa phụ trách. Bà được coi là bà mẹ 

chính thức quyết định vận mệnh của mỗi con người, còn bà mẹ trần gian chỉ là 

người thừa lệnh Mẹ Hoa để sinh ra con người. Việc Mẹ Hoa ban phát con cái cho 

người trần được ví như việc ban hoa: hoa vàng là con trai, hoa bạc là con gái. Thế 

cho nên việc cầu con (cầu tự) của người Tày được gọi là “cầu hoa”. Tuy nhiên việc 

Mẹ Hoa ban phát con cái cho ai lại là quyền của bà và còn phụ thuộc vào đức độ và 

phúc phận của từng người. Chính vì quan niệm như vậy nên các nghi lễ liên quan 

đến việc sinh đẻ và chăm sóc trẻ nhỏ của người Tày chủ yếu là các nghi lễ thờ cúng 

Mẹ Hoa. Có thể điểm qua các nghi lễ chính sau đây: 

Lễ cầu hoa: Là lễ cúng cho các cặp vợ chồng lấy nhau lâu năm mà không 

sinh nở. Lễ này ít thực hiện vì những trường hợp muộn con không nhiều. Chính vì 

vậy trong số 41 hộ được điều tra thì chỉ có 2 hộ có làm lễ này. 

Lễ cúng cho phụ nữ đang mang thai (kháng nặm đắng, nặm pàng): Lễ này 

được thực hiện đối với trường hợp các phụ nữ đang mang thai. Trên chặng đường 

mang lễ vật lên cúng Mẹ Hoa, thầy then có đi qua một địa danh mang tên Nặm 

Đắng, Nặm Pàng được hình dung là ao nước của các bà đẻ. Đến đây có mục thầy 
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then cầm bát nước màu đỏ (đặt trên mâm cúng) đổ xuống đất với ý nghĩa cầu mong 

cho người phụ nữ đẻ dễ. 

Cúng đầy tháng cho trẻ mới sinh (đảy bươn): Đầy tháng là một nghi lễ 

truyền thống mà hầu như gia đình nào ở đây cũng thực hiện. Ngoài việc đôi bên 

thông gia cùng chung vui trước sự ra đời của một thành viên mới trong dòng họ thì 

nó còn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc là tạ Mẹ Hoa và trình báo tổ tiên.  

Cúng cho trẻ nhỏ (pủ bioóc): Trong tiếng Tày pủ bioóc có nghĩa là bù hoa, 

vun gốc hoa. Người Tày quan niệm mỗi một đứa trẻ ra đời là một cây hoa, muốn 

đứa trẻ khỏe mạnh hay ăn chóng lớn thì phải chăm sóc, vun xới cho “cây hoa” đó 

giống như người ta chăm sóc cho cây non vậy. Tuy nhiên, việc “vun hoa” ở đây là 

được hiểu theo nghĩa tâm linh: dâng cúng lễ vật và cầu xin Mẹ Hoa phù hộ cho đứa 

trẻ khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Do vậy, lễ này không chỉ được thực hiện với những 

đứa trẻ ốm yếu mà có thể làm cho mọi đứa trẻ nếu gia đình có điều kiện. Như vậy, 

cùng với việc tổ chức lễ đầy tháng thì các nghi lễ cúng cho trẻ nhỏ cũng là một nét 

văn hóa khẳng định sự quan tâm đặc biệt đến trẻ nhỏ của người Tày ở đây. 

Các nghi lễ liên quan đến việc hôn nhân: Đối với người Tày thì việc kết hôn 

được coi là một việc quan trọng của đời người, việc hôn nhân của họ là được tiến 

hành gắn với các thủ tục theo nghi lễ truyền thống. Các thủ tục được bắt đầu từ lúc 

so tuổi hợp mệnh đến xem giờ đưa và đón dâu. Đặc biệt là nghi lễ cúng chuẩn bị 

đón cô dâu bước lên cầu thang vào nhà, nghi lễ cô dâu bước qua ngưỡng cửa vào 

nhà, vào buồng, thủ tục trình báo tổ tiên, thần linh, vv.. Người ta gọi lễ này là hết 

chải (làm giải) với ý nghĩa  giải trừ mọi xui xẻo làm thanh sạch và mát mẻ cửa nhà 

trước khi cô dâu đến nhà; tấu trình sớ hợp hôn với các thần Thổ công và tổ tiên; 

trình báo lễ vật của cô dâu trước bàn thờ tổ tiên…Các nghi lễ này được ông thầy 

then thực hiện trong nhiều giờ, lúc thì làm trong nhà, lúc thì làm ở ngoài sàn. Liên 

quan đến việc đón cô dâu lên nhà còn có rất nhiều kiêng kị và thủ tục khác mà 

người ta phải nhất nhất tuân thủ.  

Các nghi lễ liên quan đến việc chăm sóc người già: Việc quan tâm chăm sóc 

người gia vốn đã là truyền thống lâu đời của người Tày. Điều đó cũng được thể hiện 
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khá rõ trong các nghi lễ vòng đời người ở đây. Các lễ cúng cho người già của người 

Tày ở đây bao gồm các dạng sau: 

Cúng giải hạn cho người gia nhân dịp làm lễ cầu yên giải hạn hàng năm: 

Thường các gia đình có cha mẹ già thì vào dịp đầu năm khi làm lễ cầu yên, người ta 

có kết hợp làm thêm lễ pủ lường (bù lương) với ý nghĩa con cháu góp gạo làm lễ để 

cầu mong cho cha mẹ mạnh khỏe, sống lâu. Lễ này được thực hiện khi vào cửa 

Quan Sang (tạm hiểu là vị quan trông coi lương thực) 

Cúng cho người già vào những năm xung năm hạn: Khi cha mẹ bước sang 

các tuổi xung tuổi hạn như 49, 61, 73, 85 người Tày cho rằng đó là những năm vận 

hạn, cần phải làm lễ lên Nam Tào Bắc Đẩu để xin bắc cầu nối số cho người già, lễ 

này gọi là cái cầu tâu slổ (bắc cầu nối số). Cũng có trường hợp cha mẹ chưa đến 

năm xung tháng hạn nhưng bị ốm đau, mệt mỏi thì người ta cũng làm lễ này. Trong 

lễ này cũng có nghi thức pủ lường. Đây là một dạng làm lễ mừng thọ của người 

Tày. Như vậy, mừng thọ cũng là một dạng nghi lễ khá phổ biến trong đời sống sinh 

hoạt văn hóa tinh thần của người Tày ở đây. 

Các nghi lễ liên quan đến việc tang ma: Trong các nghi lễ vòng đời người 

của người Tày thì các nghi lễ tang ma được coi là các nghi lễ đặc biệt quan trọng vì 

nó liên quan đến việc thờ phụng tổ tiên, liên quan đến quan niệm về sự tồn tại của 

linh hồn sau cái chết. Do vậy, cũng như ở nhiều nơi khác, việc tang ma của người 

Tày ở đây là hooàn toàn tuân theo thủ tục truyền thồng dưới sự chủ trì của các thầy 

tào. Liên quan đến việc tang ma có các nghi lễ chính sau đây: 

Tổ chức tang lễ: nghi lễ này do thầy tào và các đệ tử thực hiện. Thời gian để 

quan tài trong nhà trong khoảng từ 5 đến 10 hoặc 15 ngày tùy vào việc bấm giờ 

xuất tang của thầy tào. Các thủ tục chính mà thầy tào tiến hành có lấy nước suối, 

mở đèn, chọn hướng mộ, xuất tang. Đối với thầy tào kiêm then thì làm thêm mục 

thầy phi-xuống Long Vương trục hồn người chết rồi đưa tiễn về với tổ tiên ở trên 

mường Trời [PL4, tr 171]. 

Các lễ cúng sau đám tang có: cúng 30 ngày, 100 ngày, một năm và hai năm 

(mãn tang). Các nghi lễ này đều do ông thầy then, thầy tào thực hiện. Tuy nhiên do 
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ở đây thầy tào thường kiêm then nên việc làm lễ cúng sau đám tang vẫn là do ông 

tào thực hiện nhưng theo phương thức hành nghề của then.  

Như vậy, khác với người Kinh, ở đây không có các lễ cúng 7 ngày, giỗ 

đầu và cúng giỗ hàng năm. Riêng lễ cúng 30 ngày có lẽ tương đương với lễ cúng 

49 ngày. 

Có thể thấy trong hệ thống nghi lễ của các gia đình người Tày ở đây thì các 

nghi lễ liên quan đến vòng đời người chiếm vị trí đặc biệt hơn cả. Điều này có đặc 

điểm chung với người Tày ở các khu vực cư trú khác. Tuy nhiên đây có phần 

thường xuyên và liên tục hơn mà cùng với nó các nghi lễ cổ truyền cũng được bảo 

tồn nhiều hơn. Như vậy có thể nhận thấy trong đội ngũ các thầy cúng hành nghề ở 

khu vực này thì thầy then có phần chiếm ưu thế hơn với việc tham gia vào hầu hết 

các hoạt động nghi lễ của người dân.  

2.1.4. Giáo dục trong gia đình truyền thống 

 - Giáo dục đạo đức, lối sống: Người Tày có ý thức dạy dỗ con cái ngay từ 

nhỏ, trẻ em khi mới sinh ra đã được ông bà, bố mẹ hát ru bằng những lời hát ngọt 

ngào, âu yếm. Người Tày ít khi cầm roi đánh mắng trẻ. Họ thường gửi gắm tình 

yêu, lòng mong mỏi con nên người, giáo dục tình yêu quê hương đất nước, dạy dỗ 

đạo lý làm người...qua những câu hát ru ngọt ngào, những câu chuỵện cổ giàu ý 

nghĩa, những lời ca dao, tục ngữ hay trực tiếp giáo huấn hằng ngày. Lý giải cho 

điều này, có người nói rằng vì lối sống yêu thiên nhiên, hòa đồng, cởi mở và phỏng 

khoáng ít khi họ để ý, chấp vặt chuyện nhỏ nhặt; cũng cỏ người nói họ yêu trẻ em 

đến mức không thể “yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”. Tuy nhiên, theo 

tác giả luận án, sở dĩ người Tày ít khi đánh con là vì sợ hồn (khoăn) của đứa trẻ bị 

đánh sẽ thoát ra ngoài, làm cho nó ốm đau, sợ sệt hoặc ngủ không ngon giấc, ảnh 

hưởng đến sức khỏe. 

Người Tày dạy con cái phải ghi nhớ công ơn của các bậc sinh thành, dưỡng 

dục. Để nuôi con khôn lớn, bậc sinh thành đã trải qua bao nhiêu nhọc nhằn, khổ 

cực, chăm lo từng miếng cơm, manh áo, nâng niu từng giấc ngủ. Khi còn nhỏ thì 

cha mẹ là người chăm sóc, lo lắng cho con cái, về già, cha mẹ không còn sức lao 
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động, kiếm sống nữa thì phải cậy nhờ con cháu. Chăm sóc cha mẹ lúc về già, lúc 

đau ốm, bệnh tật là trách nhiệm của con cháu; không ý thức được việc đó nghĩa là 

đã chà đạp lên đạo làm con, đạo làm người mà cộng đồng dày công xây đắp từ lâu 

đời. Nếu không may cha mẹ từ giã cõi đời, con cháu dù nghèo khó đến đâu cũng cố 

gắng làm đám tang chu đáo để tiễn đưa linh hồn về với thế giới tổ tiên của dòng họ, 

ở đó linh hồn cha mẹ sẽ mát mẻ và toại nguyện, còn con cháu cũng sẽ được yên ổn 

tinh thần để làm ăn. 

Bên cạnh chữ “hiếu” với ông bà, cha mẹ, quan hệ anh em trong nhà cũng 

được đồng bào đề cao. Anh em là người một nhà, cùng dòng máu, bởi vậy phải 

thương yêu, đùm bọc lẫn nhau lúc khó khăn, hoạn nạn; khi gia đình có công, có 

việc như đám cưới, đám ma... người đầu tỉên họ nghĩ đến là anh em, con cháu. Tất 

cả cùng đứng ra sắp xếp, tổ chức công việc, ai cỏ của giúp của, ai không có của thì 

giúp công, giúp sức… 

Đạo lý vợ chồng luôn được ông bà, cha mẹ giảng giải, phân tích cho con 

cháu, từ khi còn sống cùng cha mẹ cho đến khi đã làm dâu, làm rể nhà người khác. 

Lúc mới xây dựng gia đình, do còn thiếu kinh nghiệm sống, các cặp vợ chồng trẻ 

khó tránh khỏi bất đồng với nhau cũng như sự va chạm, khúc mắc với những thành 

viên khác trong gia đình, dòng họ. Bởi vậy, sự giáo dục thường xuyên từ ông bà, 

cha mẹ là vô cùng cần thiết.  

Giáo dục lối sống có ý nghĩa quan trọng đối với nhận thức của bà con. Ý tứ 

trong ăn uống, đi lại và một số sinh hoạt gia đình là những điều bố mẹ thường răn 

dạy con cái. Những ứng xử đó không chỉ tạo nên nề nếp gia phong mà còn thể hiện 

truyền thống văn hóa của gia đình, đặc biệt là qua đó càng khiến cho con cái thêm 

tôn trọng bậc sinh thành có công giáo dưỡng.  

 - Giáo dục trao truyền kinh nghiệm: Người Tày chủ yếu sống bằng canh tác 

nông nghiệp. Bên cạnh đó, do môi trường cư trú gần rừng, sông, suối, cho nên, họ 

biết cách khai thác các nguồn lợi tự nhiên. Những hoạt động kiếm sổng đó được 

thực hiện từ bao đời nay và đã được đúc kết thành nhiều kinh nghiệm quý, giúp 

người dân ổn định hơn trong các hoạt động sinh kế, từ đó cuộc sống dần được cải 
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thiện. Những kinh nghiệm quý giá đó được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ 

khác, cha truyền cho con, anh truyền cho em,  mẹ truyền cho con gái, chị truyền cho 

em, như:  kinh nghiệm làm ruộng nước, canh tác lúa nước, làm đất, các công đoạn 

như cày, bừa, làm phẳng mặt ruộng, gieo mạ, cấy, làm cỏ, thu hoạch...  

Người Tày sống trong môi trường không nhận được sự hào phóng của thiên 

nhiên ban tặng nên muốn tồn tại và tạo lập cuộc sống no đủ, họ phải tự lực cánh 

sinh, phải bươn chải và dựa vào bàn tay lao động mà làm ra cái ăn, cái mặc. Bởi 

vậy, những người có tuổi trong gia đinh, dòng họ thường giáo dục con cháu ý thức 

tự giác trong lao động và nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Trong hoạt động sinh kế 

của người Tày, bên cạnh ruộng nước, canh tác nương rẫy cũng không kém phần 

quan trọng bởi nó góp phần bổ sung nguồn lương thực cho đồng bào nơi đây; thế 

nên, việc trao truyền kỹ thuật làm nương rẫy là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, người 

Tày không cứng nhắc dạy con trẻ từ đầu đến cuối mà lựa chọn, chỉ bảo những việc 

dễ làm trước; sau khi các em thuần thục rồi mới dạy tiếp những việc khác.  

Trao truyền nghề thủ công: Nghề dệt của người Tày ở tỉnh Cao Bằng có từ 

lâu đời. Sản phẩm dệt chủ yếu để phục vụ nhu cầu mặc trong gia đình, làm của hồi 

môn khi con gái về nhà chồng, và một phần để trao đổi theo phương thức vật đổi 

vật, phụ thêm cho kinh tế gia đình. Do tính chất của nền kinh tế truyền thống của 

đồng bào là tự cấp, tự túc nên nghề dệt đóng vai trò hết sức quan trọng trong các gia 

đình và cộng đồng. Bởi vậy, người bà, người mẹ nào cũng biết dệt vải và luôn ý 

thức truyền nghề dệt, thêu cho con gái, em gái và cháu gái để họ có thể tự làm 

những bộ trang phục đẹp, mặc trong dịp lễ tết, đặc biệt là trong đám cưới của chính 

mỗi người. 

 - Giáo dục giá trị văn hóa tinh thần: Các giá trị văn hóa tinh thần được người 

Tày bảo tồn và phát triển qua nhiều thế hệ đến tận ngày nay, chủ yếu là nhờ hiệu 

quả của giáo dục truyền thống trong gia đình. Họ không chỉ răn dạy con cháu bằng 

lời lẽ thông thường mà còn kết họp với việc thực hành các nghi lễ, lối sống và sinh 

hoạt truyền thống để truyền thụ. Từ thuở nhỏ, mỗi người đều chứng kiến và thực 

hành các yếu tố vãn hỏa đó, sống trong bầu không khí văn hóa đó nên tất thảy đã 
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ngấm vào tâm khảm tự lúc nào mà không rõ, chỉ biết rằng, đó là một phần không 

thể thiếu trong cuộc đời họ. 

Trong đời sống tinh thần của đồng bào, việc giảng giải cho các thế hệ về tôn 

giáo, tín ngưỡng của tộc người luôn được phát huy, nhất là vào các dịp lễ tết, tang 

ma. Qua đó, thế hệ sau mới hiểu được quan niệm của cộng đồng về sự sống, cái 

chết, về thế giới sau khi chết và nguồn gốc lịch sử của họ.  

Để có thể trao truyền những giá trị văn hóa phi vật thể hiệu quả và bảo tồn 

sống động trong dân gian thì việc giáo dục giá trị của ngôn ngữ và chữ viết có ý 

nghĩa vô cùng quan trọng. Con người sinh ra, dù ở nơi nào hay dân tộc nào, cũng 

đều có tiếng nổi của tộc người mình-“tiếng mẹ đẻ”. Tiếng nói đó được đứa trẻ làm 

quen qua lời ru của mẹ, của bà-những lời ru tha thiết ân tình, hàm chứa bao nét văn 

hóa, ứng xử và đặc điểm tâm lý của cộng đồng...Tất cả thấm dần vào tâm hồn đứa 

trẻ và rồi tự lúc nào, nó trở thành máu thịt, thành mạch nguồn sự sống chảy trong 

mỗi con người. 

Giáo dục trong gia đình truyền thống của người Tày ở tỉnh Cao Bằng thể 

hiện ở nhiều khía cạnh khác nhau trong đời sống, như: lao động sản xuất, văn hóa, 

phong tục tập quán, ngôn ngữ, đạo đức lối sống…như một hệ thống hình thành nên 

nhân cách và cốt cách của cộng đồng, đó là những đặc điểm cơ bản tạo nên sắc thái 

văn hóa của người Tày ở tỉnh Cao Bằng. 

2.1.5. Ứng xử trong gia đình truyền thống 

2.1.5.1.Ứng xử giữa vợ và chồng 

Người Tày ở Việt Nam nói chung cũng như người Tày ở tỉnh Cao Bằng nói 

riêng đều gọi đơn vị gia đình là slườn “hay “lườn“ (nhà), do cách phát âm từng 

vùng, “chang slườn“ hay “chang lườn“ phải hiểu là: trong nhà, trong gia đình. 

Người đàn ông trong gia đình người Tày được gọi là chẩu slườn (chủ nhà).  

Gia đình truyền thống của người Tày là gia đình phụ quyền, gia trưởng, 

trong đó chẩu rườn thuộc về người cha hay người con trai trưởng, là người làm chủ 

toàn bộ tài sản, có quyền quyết định mọi công việc trong nhà, có trách nhiệm cúng 
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bái và là người thay mặt gia đình giải quyết những vấn đề liên quan với bên ngoài. 

Khi người bố qua đời, tài sản được chia cho các con trai.  

Cũng như các tộc người khác, người Tày ở tỉnh Cao Bằng từ xưa đã chung 

sống thành gia đình, nên người chồng luôn đảm đương vai trò chủ gia đình, là người 

đứng đầu trong gia đình, là người có quyền lực tối cao, có tiếng nói đối với mọi 

thành viên trong gia đình, là người quyết định mọi chuyện lớn nhỏ trong gia đình. 

Tính chất gia trưởng được thể hiện ở vào trường hợp thường là người cha làm chủ 

gia đình, khi già yếu thì người con trai cả sẽ lên thay làm chủ gia đình. Người chồng 

làm chủ gia đình đó được biểu hiện với quyền hành lớn, quyết định mọi công việc 

từ làm ăn, cưới xin cho các con, thay mặt gia đình quan hệ với làng xóm, các tổ 

chức xã hội, chính quyền địa phương đảm nhận các công việc nặng nhọc. 

Là đơn vị kinh tế tương đối độc lập, nên trong sản xuất cũng như trong các 

công việc hàng ngày, gia đình người Tày có sự phân công lao động khá chặt chẽ 

cho tùng người theo giới tính và lứa tuổi. Đàn ông đảm đương luôn công việc nặng 

nhọc như cày, bừa, phát nương, làm nhà  cửa, chuồng trại gia súc, công cụ sản xuất, 

ngoài ta họ còn phải lo tang ma, cưới xin cúng tế, tiếp khách quý, mua bán gia súc, 

vay mượn lớn…Phụ nữ thường làm những công việc đỡ nặng nhọc hơn như: cấy 

hái, làm cỏ, bỏ phân, kiếm củi, chăm lo việc nội trợ, nuôi dạy con cái, kẻo sợi, dệt 

vải, mua bán nhỏ, vay mượn nhỏ, lễ tạ người thân theo phong tục…Việc chăn thả 

gia súc, gia cầm, cắt cỏ…thì do người già và trẻ em đảm nhiệm. Tuy nhiên, trong xã 

hội người Tày, người ta cũng đánh giá rất cao vai trò của những người phụ nữ đảm 

đang trong việc sản xuất, làm ăn kinh tế, chu đáo trong việc chăm sóc bố mẹ chồng, 

có quan hệ tốt với họ hàng hai bên nội ngoại. 

Ứng xử giữa vợ và chồng trong gia đình được thể hiện trong việc quyết định 

các vấn đề gia đình, trong việc giáo dục con cái, trong việc tổ chức, quản lý gia 

đình, trong quan hệ tình cảm và giải quyết mâu thuẫn. Để làm tốt được những điều 

đó cần vào sự cố gắng và nỗ lực của cả hai, nhưng vẫn theo tôn ty, trật tự trong gia đình. 

Chúng ta nhận thấy rằng trong xã hội truyền thống, người phụ nữ Tày nói 

chung và người phụ nữ Tày ở tỉnh Cao Bằng nói riêng, cũng chịu những thiệt thòi 
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bởi sự tác động của một số định kiến xã hội, đặc biệt lại là những người phụ nữ ở 

vùng nông thôn, quanh năm chân lấm, tay bùn với bao khó khăn vất vả, bởi vậy họ 

có địa vị thấp kém hơn nam giới trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Thực tế 

người phụ nữ phải làm rất nhiều công việc, họ là người có vai trò lớn trong lao động 

sản xuất, làm tất cả các việc mà không quản ngại khó khăn: đồng áng, chăn nuôi, 

lấy củi. Vào các dịp lễ tết trong khi nam giới đi chơi chúc tết thì họ ở nhà làm cơm, 

làm các loại bánh để cúng tổ tiên và để đón tiếp khách. Sự chịu thương, chịu khó và 

đức hi sinh của người phụ nữ luôn là những nét đẹp còn mãi với thời gian. 

Có thể nói trong gia đình cả hai vợ chồng cùng có vai trò và trách nhiệm 

trong quản lý kinh tế, nhưng người phụ nữ luôn là người lo toan và tất bật với 

những công việc nhỏ nhặt trong gia đình cũng như công việc đồng áng. Thế nên vai 

trò của người vợ trong gia đình là rất lớn, nhưng vẫn phải phụ thuộc nhiều vào 

người chồng là người chủ trong gia đình. Nếu người cha đi vắng thì người phụ nữ 

trong gia đình đó là người mẹ cũng được thay mặt người cha quyết định mọi công 

việc trong gia đình, nhưng không có quyền quyết định những việc đại sự như nhà 

cửa, cưới xin, chi tiền. Nếu khi quyết định một việc gì, mọi người trong gia đình 

vẫn có thể ngồi bàn bạc để tìm ra cách giải quyết tốt nhất, nhưng để đi đến giải 

quyết cuối cùng thì phải dựa vào sự đồng ý của người đứng đầu trong gia đình. Dù 

quyết định đó có đi ngược lại với sự bàn bạc của mọi thành viên trong gia đình thì 

mọi người vẫn phải tuân theo mà không có sự phản đối. 

Bởi vậy trong gia đình người Tày nói chung quan hệ vợ chồng là quan hệ 

“Đạo vợ, nghĩa chồng”, bởi cái đạo làm vợ của người phụ nữ truyền thống là luôn 

xác định được vai trò của mình để gìn giữ mái ấm, hạnh phúc gia đình, là điểm tựa 

vững chắc của chồng, của con. Vợ chồng có sự quan tâm và sẻ chia về mọi công 

việc trong gia đình, tuy nhiên tính chất gia trưởng vẫn còn nặng nề trong mối quan 

hệ giữa vợ và chồng. Người vợ có quyền tham gia ý kiến vào các công việc trong 

gia đình, nhưng quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào người chồng mà không có 

bất kì một sự phản đối nào. Chế độ gia trưởng, lại chịu nhiều sự ảnh hưởng của tư 

tưởng Nho giáo đã in đậm trong đời sống mỗi gia đình người Tày nơi đây, ràng 
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buộc người phụ nữ, người vợ trong đạo “tam tòng”, khiến người phụ nữ chưa có 

được tiếng nói nhất định trong gia đình. 

2.1.5.2. Ứng xử giữa cha mẹ và con cái 

Trong gia đình truyền thống người Tày, mọi việc của con cái đều do cha mẹ 

quyết định, ngay cả hôn nhân đại sự của con cái cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Lối ứng 

xử này ảnh hưởng mạnh mẽ của lễ giáo phong kiến trong xã hội truyền thống đề cao 

tôn ti trật tự và quyền uy của người nam giới.  

Ngay từ tấm bé con cái đã được cha mẹ chăm sóc và nuôi nấng cẩn thận. Cha 

mẹ dạy con ý thức tự lập, truyền cho con kinh nghiệm sản xuất, chăn nuôi, dạy con 

các công việc trong gia đình. Từ lúc còn bé cha mẹ đã dạy con cái phải biết giúp đỡ 

cha mẹ trong công việc, hướng dẫn con cái lao động tùy vào sức khỏe và độ tuổi. 

Nhỏ có thể trông nhà, trông em hay chăn trâu. Cha mẹ hướng dẫn, chỉ bảo cho con 

cái biết cách làm ăn, cách ứng xử với mọi người bằng tình yêu thương, vì thế ít có 

chuyện con cái trong gia đình người Tày lại cãi lại người trên, gia đình thường rất 

hòa thuận, con cái rất yêu quý cha mẹ, khi cha mẹ đau ốm con cái đều hết lòng 

phụng dưỡng, chăm sóc, khi cha mẹ chẳng may qua đời các thành viên trong gia 

đình đều có trách nhiệm đóng góp, tổ chức đám tang trọng thể. 

Nhìn chung người chủ gia đình có toàn quyền trong việc điều hành mọi công 

việc trong gia đình cũng như công việc ngoài xã hội, từ việc làm kinh tế trong gia 

đình, đến việc làm nhà, đến dự lễ cưới và việc làm ma chay. Nhưng trong việc giáo 

dục con cái, thì người cha và người mẹ đều có những vai trò thiết thực, bên cạnh 

người cha là người chủ gia đình thì người mẹ cũng có vai trò quan trọng trong việc 

nuôi dạy con cái và lo toan kinh tế gia đình. Đối với con cái, người mẹ luôn là 

người gần gũi, thương yêu chăm lo sức khỏe các con từ bữa ăn đến giấc ngủ, dạy dỗ 

các con học hành, đạo đức, cách ứng xử, biết kính trên nhường dưới, yêu thương 

ông bà, cha mẹ… Ngoài ra người mẹ cũng là người lo làm ăn kinh tế, sản xuất nông 

nghiệp như trồng lúa, cây lương thực, hoa màu, chăn nuôi tạo ra các mặt hàng trao 

đổi mua bán để tăng thu nhập kinh tế gia đình. 
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Trong quan hệ giữa bố mẹ và con cái trong gia đình còn có mối quan hệ giữa 

bố mẹ chồng với con dâu. Đây là mối quan hệ thể hiện sự chi phối của lễ giáo 

phong kiến trong gia đình. Trước đây, do sự gả ép, người con gái được lấy về với 

mục đích vừa để lao động, chăm lo công việc nhà chồng, vừa để sinh con, họ không 

được đối xử bình đẳng như các thành viên khác. Trong bữa ăn người con dâu không 

được ngồi ăn chung với bố chồng, không được lấy bất kì vật gì từ tay bố chồng, khi 

phải đi qua trước mặt bố chồng người con dâu phải ý tứ, đi hơi cúi mình và không 

được nhìn thẳng vào mặt bố chồng. Bố chồng cũng không được vào buồng của con 

dâu, không được buông những câu nói bông đùa cùng với con dâu. Người con dâu 

cũng không được đến gần bàn thờ tổ tiên, giữa người con dâu và anh, em trai nhà 

chồng cũng có một khoảng cách với nhau. Khi mới về làm dâu người con dâu phải 

thức khuya, dậy sớm để làm việc. Đối với con dâu cả thì công việc phải làm nhiều 

hơn, lo việc ăn uống hàng ngày cho cả nhà là trách nhiệm của người con dâu cả, từ 

đong đo, đổi chác đến chế biến món ăn, sao cho mọi người ăn ngon, ăn đủ, không 

chỉ hiểu khẩu vị của từng người trong gia đình mà phải biết cách ứng xử với từng 

đối tượng, quý trọng ông bà, bố mẹ chồng như bố mẹ mình. Nếu nhà có khách 

người con dâu phải luôn luôn có mặt để tiếp cơm, tiếp thức ăn cho khách sao cho 

khách vừa thấy ngon miệng, vừa thấy hài lòng. Lời chào, lời nói dịu dàng tế nhị sẽ 

là phương diện để khách nhìn nhận về người con dâu và gia đình nhà chồng. 

Trong gia đình truyền thống người đàn ông là người chủ trong gia đình có 

quyền quyết định cao nhất và mọi người phải tuân theo. Tất cả mọi việc của con cái 

từ công việc đến hôn nhân đều do cha mẹ quyết định, con cái không được quyền 

tham gia ý kiến vào các công việc dù là nhỏ. Trong gia đình bố mẹ đối xử với con 

cái bình đẳng,  mặc dù việc có con trai vẫn được coi trọng, vấn đề nặng về tư tưởng 

có con trai nối dõi tông đường vẫn còn diễn ra, đặc biệt là con trưởng trong mỗi gia 

đình luôn được bố mẹ đề cao.  

Các thành viên trong gia đình người Tày sống rất hòa thuận. Việc cãi cọ, 

chửi bới, đánh nhau giữa vợ chồng con cái thường ít xảy ra. Mọi người chung sống, 

yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Cha mẹ dạy con cái bằng luân lý gia đình, đạo đức 

cũng như sự gương mẫu trong ứng xử hàng ngày. Con cháu lo tròn đạo hiếu, phải 
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gắng công tu thân, lập nghiệp, báo đáp công ơn dạy dỗ của cha mẹ, ông bà. Khi cha 

mẹ, ông bà già yếu phải hết lòng phụng dưỡng, coi việc có bố mẹ già là điều may 

mắn, hạnh phúc.  

 Một truyền thống quý báu nữa của người Tày nơi đây đó là các bậc cha mẹ 

và ông bà rất quan tâm tới việc giáo dục truyền dạy nghề cho con cháu, rèn luyện 

khả năng lao động của chúng. Từ nhỏ, con cái tùy theo giới tính đã được bố mẹ dạy 

bảo những công việc phù hợp với lứa tuổi. Con trai được cha dạy cày bừa, dạy làm 

ăn và lo lắng cho gia đình, còn con gái dạy làm các công việc nội trợ, may vá, thêu 

thùa và việc làm đồng…để khi lớn lên sẽ trở thành một người phụ nữ thùy mị, nết 

na và đảm đang trong mọi việc.  

Những quy tắc ứng xử trong quan hệ bố mẹ và con cái của người Tày xưa ở 

nơi đây vẫn được lưu giữ trong các quan hệ gia đình ngày nay. Sự khác biệt chủ yếu 

là mức độ khắt khe của các quy tắc đó đã giảm đi và cái tôi của mỗi cá nhân được 

coi trọng hơn. 

2.1.5.3. Ứng xử  giữa anh chị em trong gia đình 

Trong gia đình người Tày ở tỉnh Cao Bằng, ngoài việc ăn ở có hiếu với 

cha mẹ, thì mỗi người phải có sự thương yêu, tôn kính, nhường nhịn với anh chị 

em, coi cái tình với anh chị em ruột quý hơn cả tài sản có giá trị, là sự thiêng 

liêng, đáng quý sau tình cảm cha mẹ. Trong gia đình người Tày nơi đây, mối 

quan hệ giữa các anh em thường rất hòa thuận, anh em quý trọng, sống với nhau 

có tình nghĩa. Anh chị bảo ban, trông nom các em khi cha mẹ vắng nhà, các em 

nghe lời anh chị, ít khi cãi lại anh chị, làm em phải biết lắng nghe lời, còn phận 

làm anh phải biết khoan dung bỏ qua những lời vặt vãnh không nên chấp nhặt. 

Hiếm có trường hợp khi ở cùng bố mẹ hay khi đã có điều kiện ra ở riêng, các anh 

em ruột, đùn đẩy trách nhiệm khi phụng dưỡng cha mẹ hay giành giật nhau khi 

phân chia tài sản. 

Cấu trúc gia đình của người Tày có ảnh hưởng của Nho giáo. Tính cách gia 

trưởng trong mối quan hệ anh em ở nơi đây là yêu thương đùm bọc, gắn bó trở che 

với sự sum vầy quấn quýt, chứ không xa vời cách biệt, lạnh lùng. Qua đó ta thấy 
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trong mối quan hệ gia đình ở người Tày, từ xa đã có nhân tố dân chủ, bình đẳng thay 

vì áp đặt. Tuy nhiên bên cạnh đó, do hình thức cư trú sau hôn nhân của mỗi cặp vợ 

chồng là đều sống chung cùng với bố mẹ người chồng, nên việc phát sinh mâu thuẫn 

giữa các cặp vợ chồng trong một đại gia đình là điều khó tránh khỏi, vấn đề quyền lợi 

và vấn đề kinh tế đã làm cho mối quan hệ tình cảm  của anh chị em trong gia đình 

truyền thống người Tày nảy sinh. Đặc biệt là mâu thuẫn giữa các chị em dâu, chị 

chồng, em dâu, chị dâu em chồng. Do đặc trưng ngành nghề nông nghiệp nên những 

khi những cô dâu mới về nhà chồng luôn phải làm nhiều công việc trong gia đình, 

ngày mùa thì làm đồng, bình thường thì cắt cỏ và chăn nuôi, làm thêm nghề phụ...đặc 

biệt là những gia đình có nhiều cô em chồng thì việc bị ghen ghét là điều khó tránh 

khỏi, khi họ chỉ coi rằng người chị dâu lấy về gia đình nhà mình để làm việc và phục 

vụ mọi thành viên trong gia đình. Qua đó có thể thấy rằng ứng xử của vợ chồng với 

các thành viên khác trong gia đình truyền thống người Tày dù có những tích cực, 

nhưng vẫn tồn tại những mặt hạn chế cần khắc phục. 

2.1.5.4. Ứng xử giữa gia đình với cộng đồng 

Nói đến gia đình không thể không nhắc đến mối quan hệ của gia đình với 

dòng họ, bởi nó là mối quan hệ hết sức bền chặt và khăng khít. Bao nhiêu vấn đề 

như việc thờ cúng tổ tiên, tang ma, cưới xin…trong dòng họ mỗi người trong nhà 

phải biết đến và cư xử sao cho đúng với đạo lý.  

Thông thường, với người Tày ở tỉnh Cao Bằng, quan hệ giữa các gia đình 

với dòng họ bên bố (họ nội)  gắn bó hơn so với họ bên ngoại. Nhiều nghi lễ trong 

đời sống gia đình không thể tách rời vai trò của họ nội. Mối quan hệ gia đình với 

dòng họ của người Tày nơi đây là mối quan hệ hai chiều gắn bó khăng khít. Do cư 

trú xa nhau, các thành viên trong dòng họ không có điều kiện gặp nhau thường 

xuyên, vì thế những ngày lễ tết là thời gian chủ yếu để họ có thể tiếp xúc với nhau. 

Trong sản xuất người Tày ở tỉnh Cao Bằng có tập quán tương trợ lẫn 

nhau.Vào vụ trồng cấy phải nhanh cho kịp thời vụ, những gia đình trong dòng họ 

thường đổi công cho nhau. Tất cả lao động của các gia đình trong họ thường được 

tổ chức thành một nhóm. Nhóm này sẽ lần lượt làm cho từng gia đình. Hình thức 
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tương trợ này vừa tập trung được lao động vừa tăng cường được tính đoàn kết các 

gia đình trong dòng họ. Quan hệ gia đình, dòng họ thể hiện rõ nét nhất là vào những 

dịp lễ tết. Gia đình nào có việc hệ trọng đều mời anh em trong họ đến giúp đỡ và 

cùng chung vui.  

Trong truyền thống làng của người Tày thường khép kín. Các gia đình và 

dòng họ trong làng gắn bó với nhau. Mỗi khi một gia đình có công việc dựng vợ gả 

chồng cho con cái thì đó là niềm vui chung của cả làng. Mọi người thường cùng 

giúp đỡ nhau những công việc. Trước đây cuộc sống của người Tày còn khó khăn, 

việc một gia đình làm cỗ thiết đãi cả làng rất khó có thể đảm nhiệm được. Những 

vật dụng dùng trong đám cưới đều là mượn của những gia đình trong làng với nhau. 

Do vậy đám cưới của một gia đình cũng là ngày vui chung của cả cộng đồng. 

Những gia đình người Tày ở tỉnh Cao Bằng có mối quan hệ gắn bó với nhau 

trong làng bản. Người dân coi láng giềng như anh em họ hàng, tinh thần tương trợ 

được phát huy trong ngày thường, ngày công việc, trong sản xuất. Gia đình nào gặp 

khó khăn, có công việc gì chỉ cần đánh tiếng bà con sẵn sằng đến giúp mà không 

mảy may toan tính. Gia đình có người ốm dân làng đến thăm ai có thịt cho thịt, 

trứng, cho hoa quả mà họ trồng được…Đến lượt mình gia đình có công việc lại mời 

dân làng đến giúp rồi cùng ăn uống. Mối quan hệ giữa gia đình làng xóm là mối 

quan hệ hai chiều gắn bó khăng khít. Gia đình nào có họ hàng ở xa thường đổi công 

với những gia đình lân cận. Hình thức hợp tác được hình thành trong quá trình sản 

xuất đòi hỏi nhanh kịp thời vụ.  

Tập quán tương trợ giúp đỡ nhau trong sản xuất và trong sinh hoạt cũng là 

một trong những yếu tố quan trọng giúp cho người Tày ở tỉnh Cao Bằng đảm bảo 

được cuộc sống của mình. 

2.2. Những điều kiện hình thành văn hoá gia đình truyền thống của 

ngƣời Tày 

2.2.1. Môi trường tự nhiên 

Địa hình tỉnh Cao Bằng chia cắt mạnh và phức tạp, hình thành 4 tiểu vùng 

kinh tế sinh thái: tiểu vùng núi đá vôi ở phía bắc và đông bắc chiếm 32%, tiểu vùng 
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núi đất ở phía tây và tây nam chiếm 18% tiểu vùng núi đất thuộc thượng nguồn 

sông Hiến chiếm 38%, tiểu vùng bồn địa thị xã tỉnh Cao Bằng và huyện Hoà An 

dọc sông Bằng chiếm 12% diện tích tự nhiên của tỉnh . 

Khí hậu tỉnh Cao Bằng mang tính nhiệt đới gió mùa lục địa núi cao và có đặc 

trưng riêng so với các tỉnh miền núi khác thuộc vùng Đông Bắc. Có tiểu vùng có 

khí hậu á nhiệt đới. Đặc điểm này đã tạo cho tỉnh Cao Bằng những lợi thế để hình 

thành các vùng sản xuất cây, còn phong phú đa dạng, trong đó có những cây đặc 

sản như dẻ hạt, hồng không hạt, đậu tương có hàm lượng đạm cao, thuốc lá, chè 

đắng…mà nhiều nơi khác không có điều kiện phát triển. 

2.2.2. Môi trường kinh tế 

Cũng như các dân tộc khác, người Tày ở tỉnh Cao Bằng là cư dân nông 

nghiệp sinh sống chủ yếu bằng nghề trồng lúa nước. Tuy nhiên bên cạnh đó họ vẫn 

làm thêm nương rẫy để trồng lúa, ngô và các loại hoa màu, đồng thời làm vườn để 

trồng rau và cây ăn quả... 

Từ lâu người Tày ở tỉnh Cao Bằng đã biết đến nghề trồng lúa nước nhưng 

thường họ chỉ làm một vụ, thời gian còn lại có thể trồng ngô, hoa màu hoặc bỏ hoang. 

  Lúa và ngô là 2 loại cây lương thực chính của người Tày. Kỹ thuật canh tác 

của người Tày đã đạt trình độ khá cao. Những giống lúa được đồng bào ưa trồng 

hơn cả là: khẩu là, khẩu pét, khẩu pay, khẩu đoàn kết...và một số loại lúa nếp. 

Công cụ sản xuất chính của người Tày là chiếc cày (thây ), bừa (thưa), cuốc , 

liềm để gặt lúa, loỏng để đập lúa, dậu (chậu) để gánh... 

Nói đến nền nông nghiệp ruộng nước của người Tày ở tỉnh Cao Bằng thì 

điều cần phải kể tới ở đây là hệ thống dẫn nước gồm phai, mương, guồng nước 

cũng như kỹ thuật tưới tiêu nước. Đắp phai là hình thức lấy nước tưới ruộng cổ 

truyền và phổ biến nhất trong người Tày nơi đây.  

Ngoài mương và phai, trước đây người Tày còn làm các guồng nước để đưa 

nước lên cao dẫn vào các hệ thống mương. Vài chục năm trở lại đây hình thức làm 

guồng nước này không còn nữa. 
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Cùng với việc cấy lúa ở ruộng nước, trên các nương đồi,  người Tày còn 

trồng thêm lúa nương, nhưng chỉ mang tính chất tạm bợ vì mỗi nương chỉ trồng 

được một hoặc hai vụ là đất bạc màu và không trồng lúa được nữa. Ngoài việc trồng 

lúa, người Tày còn chú trọng đến việc trồng ngô, khoai, sắn, đậu, lạc, vừng...ở 

những nương đồi gần nhà. 

Chăn nuôi: Trong bất cứ cư dân nông nghiệp nào, chăn nuôi là một hoạt 

động kinh tế đóng vai trò quan trọng trong đời sống. Vùng người Tày ở xã Vân 

Trình, điều kiện môi trường đã tạo điều kiện thuận lợi cho chăn nuôi phát triển, vật 

nuôi có nhiều loại như: gà, vịt, ngan, ngỗng, lợn, trâu, bò... Chăn nuôi nhằm mục 

đích lấy sức kéo phục vụ cho sản xuất, một phần để làm thực phẩm phục vụ cho 

nghi lễ của gia đình và một phần đem bán. 

Săn bắn, hái lượm: ở người Tày, các hình thức kinh tế chiếm đoạt vẫn còn có 

vai trò nhất định trong sinh hoạt hàng ngày. Việc khai thác lâm thổ sản không phải 

là công việc thường xuyên, mà theo mùa vụ hoặc những lúc công việc đồng áng 

nhàn rỗi. Trên địa bàn cư trú của người Tày có nhiều nguồn lâm thổ sản như: gỗ, 

tre, măng, nấm...Thông thường phụ nữ thường đi hái măng, rau rừng...Đây là nguồn 

thực phẩm chính, đáng kể trong các bữa ăn hàng ngày. Mặt khác, có thể trở thành 

hàng hoá trao đổi, mua bán. Còn đàn ông thì đi lấy gỗ, xẻ gỗ phục vụ cho việc kiến 

thiết nhà cửa.  

Cùng với hái lượm và đánh cá, săn bắt cũng góp thêm phần quan trọng trong 

bữa ăn hàng ngày. Trước đây khi còn nhiều các loại  thú rừng như: hươu, nai, lợn 

rừng...họ thường xuyên tổ chức săn bắn tập thể, phương tiện săn bắn là súng kíp và 

họ có những đàn chó săn được huấn luyện khá thuần thục. Ngoài việc tổ chức đi săn 

bắt tập thể họ còn đi săn bắn có nhân và đánh bẫy. 

Nghề thủ công và dịch vụ trao đổi: Cùng với nghề trồng trọt và chăn nuôi, 

người Tày cũng biết làm một số nghề phụ như: đan lát, kéo sợi, dệt vải, làm 

mộc...Những sản phẩm thủ công chủ yếu phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất của gia 

đình, ít ai sản xuất ra để đem bán hoặc trao đổi với người khác. 
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Kéo sợi, dệt vải, nhuộm chàm, đan lát...là nghề thủ công phát triển trong xã 

hội truyền thống củangười Tày nói chung cũng như của người Tày ở tỉnh Cao Bằng 

nói riêng. Vì nó chẳng những đem lại chăn đắp, quần áo mặc hay một khoản thu 

nhập nho nhỏ cho gia đình họ mà còn là một công việc gần như bắt buộc đối với các 

cô gái Tày xưa kia, một tiêu chuẩn để xác định tài nghệ và sự khéo léo của họ.  

Việc trao đổi hàng hoá thông thương qua các phiên chợ ở người Tày đã xuất 

hiện. Tuy nhiên, trong cộng đồng người Tày chưa hình thành một tầng lớp thương 

nhân chuyên nghiệp. Người dân thường mang ra chợ bán các loại gia cầm như: vịt, 

gà, ngan...cùng các loại nông phẩm như; thóc, ngô, khoai, sắn, đỗ, lạc và các loại 

sản phẩm như: măng rừng, mộc nhĩ, nấm hương bán lấy tiền mua các nhu yếu phẩm 

cần thiết như: vải, quần áo, dầu hoả, muối và nhiều hàng hoá tiêu dùng khác. 

Như vậy, ta có thể thấy đặc trưng cơ bản trong nền kinh tế trên đây thì gia 

đìnhcủa người Tày có một vị trí rất quan trọng trong việc duy trì và phát triển nền 

kinh tế, nhưlà: Trong trồng trọt cây lúa giữ vai trò chủ đạo, chăn nuôi là nghề phụ 

nhưng có mối quan hệ khăng khít với trồng trọt, qui mô chăn nuôi tuỳ thuộc vào 

hoàn cảnh của từng gia đình mà có thể lớn hay nhỏ. Hoạt động thủ công nghiệp ở 

mức độ nhỏ, đóng khung trong phạm vi gia đình và sản xuất để phục vụ cho nhu 

cầu sinh hoạt gia đình, hái lượm và đánh bắt cá vẫn đóng vai trò đáng kể trong đời 

sống kinh tế.  

2.2.3. Môi trường xã hội 

Nơi cư trú của người Tày ở tỉnh Cao Bằng thường nằm ở ven những quả đồi 

thấp hay trên gò đất, giữa cánh đồng, nơi có nguồn nước hoặc gần với sông suối. 

Các bản đều dựa lưng vào đồi núi và hướng ra cánh đồng.  

Trong nhiều thôn bản cư dân sống tập trung cả với nhau trên cùng một khu 

đất và đôi khi họ lại cùng thuộc một dòng họ duy nhất (như dòng họ Nông tại thôn 

bản Phạc Sliến, xã Vân Trình, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng). Nhưng cũng có 

những thôn bản gồm nhiều dòng họ khác nhau, trong đó có một dòng họ lớn (thôn 

bản Nà Ón). Thôn bản gốc là thôn bản được hình thành trước nhất, do ông tổ của 

dòng họ chiếm ưu thế trong bản sáng lập nên. Các bản khác được hình thành sau do 
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kết quả của việc tăng dân số và chia nhỏ bản, hoặc kết nạp những thành viên mới 

vào bản thông qua việc kết hôn và lập ra bản mới. Tên gọi của các thôn bản thường 

đặt theo cách gọi tự nhiên: Nà Ảng, Thôm Mèn, Phạc Sliến...  

Việc cư trú chủ yếu theo lối mật lập. Nhà cửa trong bản phần nhiều có chung 

một hướng và đôi khi sát gần nhau đến mức có thể đi từ sàn nhà này sang sàn nhà 

kia, nhưng thường lại không có hàng lối, cái dịch về phía trước, cái lùi về phía sau.  

Giữa các thôn bản bao giờ cũng có một đường phân giới rõ ràng và phần 

nhiều có tính chất tự nhiên như một khúc sông, đoạn suối hay một gốc cây, tảng đá 

nào đó. Mỗi thôn bản có tổ chức xã hội và một số sinh hoạt  tín ngưỡng dân gian 

riêng biệt. Bản của người Tày cũng là một tập hợp các gia đình theo quan hệ láng 

giềng như bất cứ bản làng của một dân tộc nào khác. Nhưng mặt khác việc cư trú 

theo quan hệ huyết thống vẫn còn được duy trì ở một mức độ đáng kể. Điều đó 

không chỉ thể hiện trên làng bản của những người đang sống mà còn được biểu hiện 

trên cả bãi tha ma. Thường mỗi dòng họ chôn người chết trên một khu đất nhất định 

và ở đó từng chi, họ lại có những khu vực riêng của mình...  

Trong họ, người trưởng tộc được tôn trọng và được mời đến chủ trì các nghi 

lễ ma chay, cưới xin, chứng kiến việc chia gia tài...Có họ, người trưởng tộc được 

hưởng một số ruộng hương hoả chịu trách nhiệm cúng giỗ tổ tiên chung cho cả họ. 

Tiểu kết 

Văn hoá gia đình truyền thống của người Tày ở tỉnh Cao Bằng được hình 

thành trên cơ sở kinh tế nông nghiệp. Trải qua thời gian dài thẩm thấu và lắng đọng, 

văn hoá gia đình truyền thống của người Tày ở tỉnh Cao Bằng đã tạo nên được một 

hệ chuẩn giá trị, giúp hình thành nhân cách và bản sắc văn hoá gia đình Việt Nam. 

Trong hệ chuẩn giá trị ấy, con người được đặc biệt nhấn mạnh ý thức và nghĩa vụ 

công dân của mình. Ý thức về trách nhiệm và nghĩa vụ lại là cơ sở tạo nên đức hy 

sinh, sự khoan dung và lòng vị tha. Những chuẩn mực giá trị trong văn hoá gia đình 

truyền thống của người Tày ở tỉnh Cao Bằng, vì vậy, đã góp phần quan trọng tạo 

nên sự ổn định xã hội.   
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Trên cơ sở kế thừa các công trình nghiên cứu đi trước về VHGĐ của người 

Tày, tác giả đã cố gắng phân tích cấu trúc văn hóa gia đình với 4 nội dung: quan 

niệm về hôn nhân, các nghi lễ tôn giáo tín ngưỡng trong gia đình, ứng xử và giáo 

dục trong gia đình của người Tày ở tỉnh Cao Bằng. Tác giả sẽ tìm hiểu sự biến đổi 

VHGĐ qua 4 nội dung trên ở chương 3. 
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Chƣơng 3 

SỰ BIẾN ĐỔI VĂN HOÁ GIA ĐÌNH TRUYỀN THỐNG CỦA NGƢỜI TÀY 

Ở TỈNH CAO BẰNG 

 

3.1. Những biểu hiện của sự biến đổi 

3.1.1.Biến đổi trong quan niệm về gia đình 

3.1.1.1.Biến đổi về cơ cấu, quy mô và loại hình gia đình 

Cơ cấu gia đình là những thành tố tạo nên một gia đình và quan hệ qua lại 

giữa chúng với nhau. Nói một cách khác, cơ cấu gia đình là số lượng, thành phần và 

các mối quan hệ giữa các thành viên và các thế hệ trong gia đình [9]. Do vậy, có thể 

xem xét cơ cấu gia đình trên nhiều mặt như loại hình (gia đình hạt nhân, gia đình 

mở rộng, gia đình khuyết thiếu…), quy mô (gia đình một người, hai người, ba 

người hay một, hai, ba thế hệ); tính chất của các mối quan hệ giữa các thành viên.  

Qua kết quả xử lý số liệu phiếu điều tra về sự biến đổi cơ cấu gia đình của 

người Tày ở tỉnh Cao Bằng cho thấy: về cơ bản, hiện nay mô hình gia đình hạt nhân 

vẫn duy trì, loại hình gia đình ba, bốn thế hệ có xu hướng giảm (xem Bảng 1). 

Vấn đề quy mô gia đình có những thay đổi đáng kể, số liệuđiều tra cho thấy, 

số lượng gia đình hai thế hệ chiếm tỷ lệ 51.25 %. Với câu hỏi: “Gia đình ông/bà 

gồm mấy thế hệ chung sống?”, được kết quả như sau: 

Bảng 1: Các thế hệ sống chung trong một gia đình 

Số lƣợng Số phiếu Tỷ lệ (%) 

Hai thế hệ 205 51.25 

Ba thế hệ 164 41.0 

Bốn thế hệ 31  7.75 

Tổng số: 400 100 

(Nguồn từ kết quả xử lý phiếu điều tra năm 2016) 
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3.1.1.2. Biến đổi về các chức năng của gia đình 

Hiện nay, các chức năng cơ bản của gia đình vẫn được duy trì. Tuy nhiên đã 

có những thay đổi như: 

Chức năng sinh sản của gia đình: Có thể xem đây là chức năng mang vai trò 

và ý nghĩa quyết định trong việc hình thành nên gia đình trong lịch sử hôn nhân và 

gia đình của loài người. Người Tày ngày nay đã bắt đầu suy nghĩ đến số lượng con 

và chất lượng cuộc sống. Chính vì vậy, các gia đình cán bộ, các cặp vợ chồng trẻ 

hiện nay đều mong muốn dừng ở 1 đến 2 con chiếm tỷ lệ khá cao, chiếm 86.5 %. 

Kết quả khảo sát thông qua câu hỏi: “Ông (bà) muốn gia đình có mấy đứa con?”:  

Bảng 2: Quan niệm về số con trong gia đình 

Số con Số phiếu Tỷ lệ (%) 

Từ 1 đến 2 con 346 86.5 

Trên 2 con 54 13.5 

Tổng số: 400 100 

(Nguồn từ kết quả xử lý phiếu điều tra năm 2016) 

Sự thay đổitrong quan niệm về vai trò của con trai tuy chưa lớn và vẫn còn khá 

nặng nề ở đây nhưng cũng đã xuất hiện một tỷ lệ nhất định những người không còn 

quá nặng nề về vấn đề này. Qua câu hỏi “Theo ông/bà sinh con trai, con gái có ý nghĩa 

như thế nào?”, có đến 86.5 % số người dân trả lời là sinh con trai và con gái có ý nghĩa 

như nhau; và chỉ có 13.5 %  số người dân trả lời là có con trai quan trọng hơn con gái. 

Bảng 3: Ý nghĩa của việc sinh con trai (con gái) trong gia đình 

Quan niệm của ngƣời dân Số phiếu Tỷ lệ (%) 

Ý nghĩa như nhau 346 86.5 

Con trai quan trọng hơn con gái 54 13.5 

Tổng số: 400 100 

(Nguồn từ kết quả xử lý phiếu điều tra năm 2016) 
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Chức năng kinh tế của gia đình: Trong truyền thống, hoạt động sản xuất của 

gia đình chủ yếu hướng tới việc tự thoả mãn các nhu cầu tiêu dùng, do vậy, mang 

tính chất tự cấp tự túc là chính. Điều này phù hợp với tính chất của hoạt động sản 

xuất nông nghiệp manh mún theo hộ gia đình. Việc phân chia ruộng nhỏ phù hợp 

với sức sản xuất của đơn vị gia đình đã khiến hoạt động này được duy trì khá ổn 

định. Trong điều kiện hiện nay, do phương thức sản xuất, do tốc độ đô thị hoá, công 

nghiệp hoá ở đây chưa mạnh nên vẫn có một tỷ lệ khá lớn người dân duy trì mô 

hình đơn vị tự sản xuất như trong truyền thống. Song, bên cạnh đó, trong những 

năm gần đây, yếu tố nông nghiệp đã dần dần chỉ còn giữ vị trí là nguồn thu nhập 

duy nhất của một số khu vực như vùng sâu vùng xa, hầu hết, nguồn thu từ hoạt 

động này chỉ còn là một trong số các nguồn thu của người dân, do đó, tại những khu 

vực mà kinh tế thị trường ảnh hưởng mạnh, như vùng thành phố, thị trấn...sự biến 

động trong chức năng kinh tế của gia đình được nhìn thấy rõ hơn. Ví dụ như: sự 

thayđổi vai trò và vị trí của người phụ nữ trong khả năng đóng góp vào thu nhập 

chung của gia đình. Họ đã tham gia nhiều hơn vào các hoạt động sản xuất, dịch vụ 

ngoài gia đình nên thu nhập đóng góp có thể ngang bằng với nam giới-những người 

vốn được coi là đóng góp nguồn thu chính cho gia đình truyền thống.  

Chức năng giáo dục của gia đình: Gia đình người Tày hiện đại vẫn đang thực 

hiện tốt vai trò này và chưa phải xuất hiện những thay đổi đột biến về bản chất. Tuy 

nhiên, xét trên phương diện chức năng, việc giáo dục của gia đình người Tày ở Cao 

Bằng hiện đại đang có những thay đổi, đặc biệt tại những vùng sâu, vùng xa mà 

điều kiện làm việc của mỗi gia đình không còn hoàn toàn giống như truyền thống. 

Những thay đổi cụ thể của chức năng này sẽ được tác giả phân tích sâu hơn ở phần 

3.1.4. 

Chức năng thỏa mãn tâm lý tình cảm của gia đình: có thể nói, trong gia đình 

người Tàyhiện đại, chức năng thoả mãn nhu cầu tình cảm của các thành viên trong 

gia đình đang được coi là quan trọng hơn cả, nó còn bao hàm cả khả năng điều 

chỉnh và chi phối các chức năng khác. Sự ưu tiên chức năng thoả mãn tình cảm của 

gia đình thể hiện trước hết ở vấn đề chọn bạn đời để kết hôn. Yếu tố tình cảm hoà 

hợp đã được đại đa  số thanh niên coi là tiêu chí số 1. 
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Tiến bộ xã hội  và sự thay đổi trong phương thức sản xuất cũng kéo con 

người ra khỏi sự đòi hỏi  quá bức bách của vật chất. Trong gia đình, cha mẹ có điều 

kiện để quan tâm tới con cái hơn, vợ chồng có thời gian  trò chuyện, tâm sự với 

nhau nhiều hơn. Đó là cơ sở để gia đình hạnh phúc. Tất nhiên, việc thoả mãn các 

nhu cầu tình cảm của gia đình không đồng nghĩa hoàn toàn với sự ổn định, bởi lẽ, 

sự thoả mãn các nhu cầu tình cảm có thể tạo nên sự ổn định nhưng sự ổn định lại 

không hoàn toàn đồng nghĩa với việc các đòi hỏi về tình cảm của các thành viên 

trong gia đình đã được đáp ứng tối đa. 

Cơ cấu chức năng gia đình người Tày đang thay đổi. Sự thay đổi mang cả hai 

mặt ảnh hưởng này được nhìn thấy rõ hơn cả là ở khu vực thành phố và thị trấn. 

Các gia đình vùng sâu vùng xa cũng đang chịu tác động của một phầnxu hướng 

biến đổinày. Sự thay đổi có thể diễn ra chậm hơn nhưng nó vẫn góp phần không 

nhỏ khiến thực trạng gia đình Việt Nam nói chung đang gặp những biến động đáng 

kể trên mọi phương diện. 

3.1.2. Biến đổi trong tập quán hôn nhân 

3.1.2.1. Biến đổi quan niệm về hôn nhân  

Trong xã hội truyền thống của người Tày, hôn nhân là do cha mẹ sắp đặt, 

cha mẹ đặt đâu con ngồi đó mang tính chất chủ đạo. Con cái thường chấp nhận một 

cách thụ động, đôi khi còn bị ép buộc. Vì thế nhiều cặp vợ chồng cho đến hôm cưới 

mới biết mặt nhau. Ngày nay, việc kết hôn ở đây được đặt trên cơ sở tình yêu và sự 

hiểu biết lẫn nhau của đôi trai gái. Có thể đánh giá được thực tế đó qua việc tìm 

hiểu vai trò của cha mẹ trong việc dựng vợ gả chồng cho con cái. Những ghi nhận 

dân tộc học qua việc khảo sát thực tế tại đây cho thấy một biến đổi lớn lao đang 

được phổ biến trong tập quán hôn nhân và gia đình hiện nay: đó là vai trò tự chủ 

của thanh niên. Nói chung ngày nay, thanh niên là người quyết định trong việc hôn 

nhân. Các bậc cha mẹ đã chú ý nhiều tới ý kiến của con cái, trân trọng tình yêu của 

đôi trẻ. Hiếm có trường hợp bố mẹ chủ động dựng vợ gả chồng cho con cái, làm trái 

ý nguyện của họ. 

Theo tài liệu thu thập được qua đợt khảo sát thực tế cho thấy (qua câu hỏi: 

Theo Ông (bà)  trong gia đình ai là người quyết định việc hôn nhân của con cái ?): 
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50.25 % cho rằng con cái tự lựa chọn người vợ (người chồng) tương lai của mình. 

Tỉ lệ những người cho rằng bố mẹ quyết định chỉ là 16.75 %. Với người Tày, chuẩn 

mực truyền thống còn được thể hiện rõ hơn ở chỗ bố mẹ và con cái cùng bàn bạc và 

thoả thuận việc hôn nhân của con cái cũng chiếm tỷ lệ khá cao, chiếm 33.0%.  

Bảng 4: Vai trò của bố mẹ đối với hôn nhân của con cái 

Quan niệm Số phiếu Tỷ lệ (%) 

Bố mẹ là người quyết định 67 16.75 

Con cái là người quyết định 201 50.25 

Bố mẹ và con cái cùng bàn bạc 132 33.0 

Tổng số: 400 100 

(Nguồn từ kết quả xử lý phiếu điều tra năm 2016) 

Trong hôn nhân của người Tày trước đây, tuổi kết hôn của trai gái thường là 

15-16. Ngày nay, tình hình đã khác so với trước đây. Có khoảng 400 người được 

hỏi về tuổi kết hôn của nam nữ Tày đều có ý kiến là nên kết hôn từ 18 tuổi trở lên 

(xem Bảng 5). Điều đó phần nào chứng minh về sự tuân thủ độ tuổi kết hôn theo qui 

định của Luật Hôn nhân và gia đình (nữ từ 18 tuổi và nam từ 20 tuổi). Những số 

liệu trong Bảng 5 phản ánh vấn đề vừa trình bày trên đây:  

Bảng  5:  Tuổi kết hôn của ngƣời Tày (cả nam và nữ) 

Độ tuổi Số phiếu Tỷ lệ (%) 

Dưới 18 tuổi 0 0 

Từ 18 tuổi đến 25 tuổi 355 88.75 

Từ 25 tuổi đến 30 tuổi 42 10.5 

Từ 30 tuổi trở lên 3 0.75 

Tổng số: 400 100 

(Nguồn từ kết quả xử lý phiếu điều tra năm 2016) 
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3.1.2.2. Biến đổi các nguyên tắc và hình thức hôn nhân  

Hiện nay vấn đề hôn nhân và gia đình được Nhà nước ta bảo vệ và được ghi 

trong Hiến pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với những nguyên 

tắc cơ bản sau: 

- Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ. 

- Một vợ một chồng. 

- Vợ chồng bình đẳng. 

- Bảo vệ quyền lợi cha mẹ và các con. 

- Bảo vệ bà mẹ và trẻ em.  

Với nguyên tắc đó, việc thực hiện luật đã từng bước xoá bỏ những hủ tục của 

chế độ hôn nhân và gia đình phong kiến, chống ảnh hưởng những tiêu cực của chế 

độ hôn nhân và gia đình dưới chế độ cũ, xây dựng quan hệ hôn nhân và gia đình 

trên cơ sở tự nguyện, vợ chồng bình đẳng, hạnh phúc và bền vững. Đây là cơ sở 

pháp lý với nhiều nội dung và tính chất khác nhau. 

Tiêu chí xây dựng gia đình theo kết quả điều tra cho thấy, trong gia đình của 

người Tày hiện nay, nguyên tắc bình đẳng đã được thể hiện rõ rệt hơn trước: 

Bảng 6: Tiêu chí xây dựng gia đình 

Tiêu chí Số phiếu Tỷ lệ (%) 

Vợ chồng bình đẳng, tôn trọng nhau 341 85.25 

Vợ phải tuân theo chồng, con cái tuân theo cha mẹ 59 14.75 

Tổng số: 400 100 

(Nguồn từ kết quả xử lý phiếu điều tra năm 2016) 

Nghị định 32 của Chính phủ ban hành ngày 27/03/2002 qui định việc áp 

dụng Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 đối với đồng bào dân tộc thiểu số, ngoài 

những nguyên tắc qui định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000, Nghị định còn 

ban hành kèm theo danh mục các phong tục tập quán tốt đẹp về hôn nhân và gia 
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đình của các dân tộc được khuyến khích phát huy như: Sau khi kết hôn, tuỳ theo sự 

sắp xếp và thoả thuận giữa hai bên gia đình, vợ chồng có thể cư trú ở nhà vợ hoặc 

nhà chồng; Chấp nhận hôn nhân giữa người thuộc dân tộc mình với người thuộc 

dân tộc khác; Vợ chồng có quyền bình đẳng, người phụ nữ có vai trò quan trọng 

trong gia đình, quan hệ giữa các thành viên trong gia đình không có sự cách biệt… 

Trước đây, việc quyết định hôn nhân là do “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy” 

thì ngày nay, những đôi trai gái hoàn toàn có quyền chủ động, tuy nhiên cha mẹ vẫn 

giữ một quyền lực nhất định trong việc ra quyết định cuối cùng (xem Bảng 4) 

Cùng với sự ra đời của Luật Hôn nhân và gia đình những hủ tục trong hôn 

nhân đã giảm đi ít nhiều. Hôn nhân về cơ bản được đặt trên cơ sở tiến bộ, nam nữ 

thanh niên nêu cao vai trò của mình trong việc xây dựng gia đình, tính chất và hình 

thái hôn nhân cũng có những thay đổi nhất định. 

3.1.2.3. Biến đổi các phong tục và nghi lễ trong đám cưới 

* Biến đổi về các nghi lễ 

Về cơ bản, trình tự các nghi thức cho một đám cưới của người  Tày ở tỉnh 

Cao Bằng hiện nay chỉ gồm 3 lễ: lễ Dạm hỏi, lễ Ăn hỏi và lễ cưới. Tuy nhiên, ở mỗi  

lễ lại có nhiều nghi thức, qui tắc khá phức tạp và đa dạng tùy theo từng vùng. Ví dụ: 

chọn người đi dạm ngõ (ông mối, bố mẹ hay anh chị chú rể); trong việc qui định số 

lượng và chủng loại lễ vật Dạm hỏi và Ăn hỏi; việc xin lá số tử vi của cô gái để so 

với lá số của chàng trai, tục sêu tết nhà gái mỗi năm 3 lần trong thời gian sau lễ ăn 

hỏi và trước lễ cưới (ở người Tày tỉnh Cao Bằng, vào dịp Tết, nhà trai thường tặng 

nhà gái  đôi gà trống thiến, bánh chưng; vào dịp 15 tháng 7: một đôi vịt và bánh 

gai); việc chuẩn bị của hồi môn cho cô dâu... 

Ngày nay, lễ cưới của người Tày đã có nhiều biến đổi. Theo kết quả điều tra 

cho thấy sự biến đổi của một số nghi lễ tiêu biểu liên quan tới đám cưới của họ:  
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Bảng 7:  Việc thực hiện các nghi lễ trong đám cƣới 

Nghi lễ Thực hiện Số phiếu Tỷ lệ (%) 

Đăng ký Có 367 94.00 

Không 33 8.25 

Dạm hỏi Có 198 49.5 

Không 202 50.5 

Xem ngày, giờ Có 359 89.75 

Không 41 10.25 

Thách cưới Có 113 28.25 

Không 287 71.75 

Ăn hỏi Có 374 93.5 

Không 26 6.5 

Lễ cưới Có 400 100 

Không 0 0.00 

Lễ lại mặt Có 201 50.25 

Không 199 49.75 

(Nguồn từ kết quả xử lý phiếu điều tra năm 2016) 

Luật Hôn nhân và gia đình của Nhà nước Việt Nam quy định mọi công dân 

khi kết hôn đều phải đăng ký kết hôn. Theo tinh thần đó, nhìn chung người Tày 

chấp hành tốt quy định của luật pháp, tỷ lệ đăng ký kết hôn cao: 94.00 %,  điểm mới 

ở đây chính là việc đăng ký kết hôn và nơi đăng ký kết hôn tại trụ sở UBND xã. 

* Biến đổi về lễ vật trong đám cưới 

Nhìn chung, đám cưới thời nay đã đơn giản đi nhiều cho phù hợp với xu thế 

xã hội hiện nay. Lễ vật trong lễ Dạm hỏi và lễ cưới cũng thay đổi rất nhiều, nếu xưa 

lễ dạm hỏi là 2 đôi gà thiến, 4 ống gạo, 2 chai rượu, cùng ít bánh dầy và xôi thì nay 
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chỉ cần  con gà thiến, 2 chai rượu, một số bánh kẹo, thuốc lá và tiền phong bao theo 

yêu cầu từng gia đình… 

Bên cạnh đó, lễ vật cô dâu mang về nhà chồng (giường tủ, chăn, màn, quần 

áo, đồ dùng cá nhân và gia đình…) cũng đã thay đổi rất nhiều. Nếu như trước đây 

tất cả các lễ vật trên phải được sắm sửa từ nhà gái, và hôm đón dâu sẽ mang theo về 

nhà chồng, thì hiện nay hầu như đều được nhà trai mua sắm trước lễ cưới [PL4, 

tr.171] 

* Biến đổi về trang phục trong đám cưới 

Trang phục trong đám cưới hiện nay thay đổi khá nhiều, đặc biệt là trang 

phục của cô dâu và chú rể [PL4, tr.171]. Kết quả khảo sát cho thấy có 66.5 % người 

được hỏi lựa chọn trang phục hiện đại, số người lựa chọn sử dụng trang phục truyền 

thống là 33.5 %. Câu hỏi: “Ông (bà) thích sử dụng trang phục truyền thống hay hiện 

đại trong lễ cưới hiện nay?” cho thấy: 

Bảng 8: Trang phục trong lễ cƣới hiện nay 

Hình thức Số phiếu Tỷ lệ (%) 

Trang phục truyền thống 134 33.5 

Trang phục hiện đại 266 66.5 

Tổng số: 400 100 

(Nguồn từ kết quả xử lý phiếu điều tra năm 2016) 

* Biến đổi về ăn uống 

Trong ngày cưới hiện nay, khách mời (ở gần) chỉ ăn một bữa chính. Bữa 

chính là bữa đón dâu hoặc đón rể. Còn những bữa ăn khác dành cho anh em họ 

hàng ở xa thì không kể, tùy khách ở lại hay về luôn. Riêng về uống, đồ lễ cũng khác 

nhiều so với thời xưa. Ví dụ các đồ uống mới như bia, nước ngọt có ga; đồ lễ có 

bánh kẹo sản xuất công nghiệp, hoa quả [PL4, tr.171]. 

* Biến đổi về một số phong tục khác 
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Phong tục cha mẹ đặt đâu-con ngồi đấy,  theo phong tục cổ truyền, trai gái 

Tày có quyền tự do gặp gỡ, tìm hiểu, yêu đương thông qua các ngày hội ngày lễ. 

Nhưng việc thành vợ chồng của họ lại do bố mẹ quyết định. Người Tày có câu: “pó 

mé rặt tầu, lục nắng ti” giống câu: “Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy”của người Việt. 

Ngoài nguyên tắc “môn đăng hộ đối”, cha mẹ còn dựa trên việc so mệnh-so số của 

đôi trai gái xem có hợp nhau không để quyết định hôn nhân của họ.Từ trước đổi 

mới, xu hướng trai gái tự quyết định việc hôn nhân của mình đã khá phổ biến. Còn 

hiện nay có thể nói ở người Tày ở tỉnh Cao Bằng, phần lớn việc hôn nhân, tương tự 

như ở người Việt là “con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đấy”. Có lẽ, đây cũng là hiện 

tượng giao thoa về văn  hóa giữa các dân tộc. 

Phong tục thách cưới: Người Tày xưa có câu: nhình khai, chài dự  tức “gái 

bán, trai mua”, và ngoài từ khai lục nhình (“gả con gái”) còn có từ “khai lục 

nhằm” (“bán con gái”); trong số của cải nhà trai phải mang sang nhà gái không thể 

thiếu khoản tiền mặt gọi là “chèn hua “-“tiền đầu” (tiền đi trước). Vì thế, nhiều 

người cho rằng thách cưới càng cao thì giá trị con gái mình càng lớn. Từ thực tế 

trên, có người cho rằng hôn nhân người Tày mang tính mua bán khá rõ, trong đó cô 

dâu là một thứ hàng hóa nhưng thực ra từ một góc nhìn khác, số của cải thách cưới 

của nhà trai mang cho nhà gái mang một ý nghĩa khá nhân văn: đó là sự bày tỏ lòng 

biết ơn, sự đền đáp của nhà trai về công lao sinh thành, nuôi nấng dạy dỗ của nhà 

gái, để nhà trai có thêm một người mới, một sức lao động mới, làm nhiệm vụ sinh 

con đẻ cái cho nhà trai. 

3.1.2.4. Biến đổi trong trường hợp hôn nhân hỗn hợp dân tộc 

Hôn nhân truyền thống của người Tày chủ yếu là cùng một dân tộc (hôn 

nhân với người đồng tộc). Tuy nhiên, trong chục năm trở lại đây, quan hệ hôn nhân 

ở người Tày đã có những biến đổi, xuất hiện hôn nhân với người khác tộc, một 

người dân sống ở thôn Phạc Sliến (PVS, ĐTT, Tày, 40 tuổi, xã Vân Trình, huyện 

Thạch An, tỉnh Cao Bằng) cho biết: Tại thôn Phạc Sliến, thôn này là một thôn có 

khoảng 70 hộ gia đình, kinh tế khá phát triển, mặt bằng dân trí tương đối cao so với 

trong xã. Nhưng số lượng phụ nữ Tày lấy chồng Việt và đàn ông Tày lấy vợ Việt rất 

ít và mới chỉ xuất hiện từ những năm 90 trở lại đây. Cả thôn có gần 10 trường hợp, 
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ví dụ như: 1 trường hợp chồng là người Tày lấy vợ là người Việt (anh Nông Văn 

Ngọ lấy chị Nguyễn Thị Mai) và 2 trường hợp vợ là người Tày lấy chồng là người 

Việt  chị Hà Thị Thảo lấy anh Nguyễn Thế Bường và chị Luân Thị Hợi lấy anh 

Trần Văn Thực)…(nguồn PVS, NLV, 41 tuổi, Tày, thôn Phạc Sliến, xã Vân Trình, 

huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng) 

Đối tượng hôn nhân xưa khép kín trong làng bản, thỉnh thoảng có vài ba 

trường hợp mở rộng ra trong xã và thường là với những người cùng dân tộc, nay mở 

rộng hơn nhiều, ra cả người khác tộc, kết quả khảo sát cho thấy: 

Bảng 9: Quan niệm về hôn nhân hỗn hợp dân tộc 

Quan niệm Số phiếu Tỷ lệ (%) 

Đồng ý hôn nhân hỗn hợp dân tộc 349 87.25 

Không đồng ý hôn nhân hỗn hợp dân tộc 51 12.75 

Tổng 400 100 

(Nguồn từ kết quả xử lý phiếu điều tra năm 2016) 

3.1.3. Biến đổi các nghi lễ trong gia đình 

3.1.3.1. Biến đổi các nghi lễ do gia đình thực hiện 

Những năm gần đây, sự phát triển kinh tế-xã hội đã tác động không nhỏ đến 

đời sống tinh thần của người Tày, tục thờ cúng tổ tiên trong mỗi gia đình người Tày 

đã trở thành phổ biến và thường xuyên hơn. Tết đến, mọi người đều làm lễ cúng 

ông bà tổ tiên, đi tảo mộ để mời tổ tiên về ăn tết cùng với con cháu. Sau một năm 

làm lụng vất vả, trong đêm giao thừa, nhà nào cũng làm lễ dâng cúng những phẩm 

vật ngon nhất để tưởng nhớ công ơn tổ tiên. 

Không gian thờ cúng tổ tiên cũng có nhiều biến đổi, nhất là với những gia 

đình cư trú trong các ngôỉ nhà xây theo kiểu của người Kinh, hoặc là những gia 

đình sống ở vùng thị trấn, hay những gia đình hôn nhân hỗn hợp với người Kinh và 

các tộc người khác. Ở đây, ban thờ không còn đặt ở gian truyền thống nữa mà 
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thường đặt tại gian giữa, như trong ngôi nhà của người Kinh và trên đó treo ảnh thờ 

của cả bố mẹ, ông bà, tức là đã thờ hai thế hệ [PL4, tr.171]. 

Từ xa xưa, đồ lễ để cúng tổ tiên của người đều là sản phẩm do bà con tự 

nuôi, trồng lấy. Ngày nay, những lễ như xôi, gà, lợn...vẫn được duy trì ở những gia 

đình cư trú tại các làng bản xa trung tâm. Nhưng ở vùng thị trấn, một số gia đinh 

không còn chế biến những loại thực phẩm truyền thống kể trên nữa mà họ mua giò, 

chả, bánh chưng và gà về cúng giống như người Kinh. 

Cần khẳng định rằng, tuy có nhỉều biến đổi trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên 

của người Tày, nhưng có một điều hầu như không thay đổi là lòng thành kính, 

ngưỡng vọng tổ tiên. Họ luôn coi tổ tiên là đấng linh thiêng, sẵn sàng giúp đỡ, phù 

hộ con cháu; và lễ tổ tiên là việc đầu tiên họ nghĩ đến mỗi khi gia đình có chuyện 

vui hay nỗi buồn. Vì vậy, có thể nói, tổ tiên vẫn luôn là điểm tựa tinh thần vững 

chắc cho người Tày trong cuộc sống. Ngoài ra, khi tìm hiểu về đời sống tín ngưỡng 

của người Tày, chúng tôi nhận thấy có sự thay đổi khá rõ rệt, qua câu hỏi: Gia đình 

ông (bà) thờ những ai trong nhà?, thì kết quả cho thấy:  

Bảng 10: Việc thờ cúng trong gia đình 

Đối tƣợng Thực hiện Số phiếu Tỷ lệ (%) 

Thờ cúng tổ tiên Có  400 100 

Không 0 0 

Thờ cúng Thổ công, thổ địa Có 215 53.75 

Không 285 71.25 

Thờ cúng Vua bếp Có 179 44.75 

Không 221 55.25 

(Nguồn từ kết quả xử lý phiếu điều tra năm 2016) 

3.1.3.2. Biến đổi các nghi lễ do thầy cúng thực hiện 

* Biến đổi các nghi lễ liên quan đến sản xuất 
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Do sự thay đổi về phương thức sản xuất, sự ảnh hưởng của yếu tố văn hóa 

bên ngoài nên hoạt động tín ngưỡng đã có những thay đổi. Ngày xưa các nghi lễ 

liên quan đến nông nghiệp, đến sản xuất hầu như các gia đình tổ chức vì các gia 

đình trước đây chủ yếu đều sản xuất nông nghiệp. Nay người dân không chỉ sản 

xuất nông nghiệp nữa nên lễ này mai một đi. Tỷ lệ gia đình tổ chức và hình thức tổ 

chức cũng đã thay đổi. Theo khảo sát của tác giả, những người dân còn tổ chức nghi 

lễ này cũng chỉ để tưởng nhớ qúa khứ, nhớ về một tín ngưỡng vẫn còn tồn tại trong 

tâm thức, hoặc để nhắc nhở con cháu nhớ đến một tín ngưỡng đẹp của cha ông, để 

tổ tiên mình đỡ cô quạnh. 

* Biến đổi các nghi  lễ theo chu kỳ thời gian 

Trước đây, các lễ tết quan trọng nhất trong năm của người Tày ở tỉnh Cao 

Bằng là: Tết Nguyên Đán, Thanh Minh, Rằm Tháng 7. Bảng thống kê dưới đây cho 

thấy hiện nay, các lễ tết trên vẫn được tổ chức trong gia đình của người Tày và bên 

cạnh đó, các lễ tết khác cũng có xu hướng được tổ chức thường xuyên với những tỷ 

lệ khác biệt  tùy vùng cư trú, kết quả khảo sát sau đây cho thấy: 

Bảng 11:  Việc tổ chức các lễ, tết trong năm 

Các lễ, tết Thực hiện Số phiếu Tỷ lệ (%) 

Giỗ 

 

Có  314 78.5 

Không 86 21.5 

Rằm, mùng một Có 189 47.25 

Không 211 52.75 

Rằm tháng giêng Có 383 95.75 

Không 17 4.25 

Thanh minh Có  400 100 

Không 0 0 

Đoan Ngọ 

 

Có 351 87.75 

Không 49 12.25 
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Các lễ, tết Thực hiện Số phiếu Tỷ lệ (%) 

Rằm tháng 7 Có 400 100 

Không 0 0 

Trung Thu 

 

Có  318 79.5 

Không 82 20.5 

Tết cơm mới Có 204 51.0 

Không 196 49.0 

Cúng ông Công, ông Táo Có 201 50.25 

Không 199 49.75 

Tết Nguyên đán Có 400 100 

Không 0 0 

(Nguồn từ kết quả xử lý phiếu điều tra năm 2016) 

Giống như người Việt, giỗ là lễ thức quan trọng trong đời sống tâm linh gia 

đình người Tày ở tỉnh Cao Bằng. Vì vậy nhìn trên bảng số liệu, ít nhất cũng có đến 

78.5%. Ngày cúng giỗ của người Tày tỉnh Cao Bằng nhìn chung khá đơn giản, quy 

mô tổ chức ít linh đình, thường chỉ giỗ ông bà, bố mẹ, còn ở đời cụ gần như thôi 

không còn giỗ nữa.  

Tết Nguyên đán, là lễ tết quan trọng nhất trong năm đương nhiên được hết 

sức chú trọng tổ chức: 100%. Theo như cụ bà NTB (80 tuổi, Tày, huyện Thạch An, 

tỉnh Cao Bằng): Trong các lễ tết thì tết Nguyên Đán là tết to nhất, thắp hương lâu  

nhất, từ 30 tháng Chạp đến tận rằm tháng Giêng.  

Người Tày cũng theo quan niệm rằm tháng giêng, gần tương tự như tết 

Nguyên đán, nên nhất thiết phải tổ chức, tỷ lệ là: 95.75 %. 

Cũng như vậy Rằm tháng 7, theo hiểu biết của chúng tôi, người Tày cũng coi 

tết này là tết báo hiếu và coi trọng nó chỉ sau tết Nguyên đán. Vào ngày tết, con gái, 

con rể, cháu ngoại thường mang biếu bố mẹ/ông bà đôi vịt, bánh dậm, bánh gai…và 
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ít nhất dự một bữa cơm cùng  bố mẹ/ông bà dù có bận rộn đến đâu cũng phải thu 

xếp [PL 4, tr.171].  

Hiện nay, ngày lễ thanh minh (tảo mộ) cũng được quan tâm đặc biệt do có 

một bộ phận người dân cuộc sống khá giả, một số gia đình có người thoát ly, có vị 

trí nhất định trong bộ máy nhà nước...Việc tổ chức tết thanh minh mang thêm ý 

nghĩa mới là mong muốn ông bà tổ tiên phù hộ con cháu may mắn, phát đạt trong 

làm ăn, con đường học hành, thăng quan tiến chức hanh thông [PL4, tr.171]. 

Người Tày ở tỉnh Cao Bằng có tỷ lệ người dân tổ chức các lễ tết như: tết 

Đoan ngọ, tết cơm mới, tết Trung Thu, cúng ông Công, ông Táo…tương đối thường 

xuyên, nhưng do nhiều lý do, trong đó có thể do tập quán ở các vùng  không giống 

nhau, nên người Tày ở huyêṇ Thạch An và thành phố Cao Bằng có truyền thống 

duy trì tốt hơn những tập quán này. 

* Biến đổi trong nghi lễ sinh đẻ và nuôi dạy con cái: Như đã trình bày ở phần 

trên, với người Tày, trước đây, mỗi đứa trẻ ra đời, nhất là con trai, là một sự kiện 

trọng đại không chỉ của một gia đình mà còn là niềm vui của cả dòng họ, đáp ứng 

nhu cầu về việc nối dõi tông đường và tăng thêm số người trong họ tộc. Quan niệm 

đông con  nhiều phúc, nhiều lộc, sinh nhiều con thì sau này già yếu sẽ được các con 

phụng dưỡng chu đáo, hay sinh nhiều con để đáp ứng nhu cầu về sức lao động vẫn 

còn tồn tại trong tư tưởng của một bộ phận người Tày. Tuy nhiên, quan niệm đó 

không còn quá sâu sắc và nặng nề bởi nhận thức của người dân đã thay đổi cùng với 

sự phát triển của xã hội hiện nay. Những năm gần đây, không có nhiều gia đình Tày 

sinh con thứ ba; một mặt do công tác giáo dục và tuyên truyền kế hoạch hóa gia 

đình đến từng hộ dân, mặt khác do kinh tế-xã hội biến đổi nhanh chóng đã tác động 

đến ý thức của người dân về việc chăm sóc và nuôi dạy con, đặc biệt là ý thức đầu 

tư giáo dục cho con cái. Ngoài ra, đời sống được nâng cao, nhu cầu hưởng thụ, nhu 

cầu học tập, tham gia công tác xã hội hay nhu cầu phát triển của mỗi cá nhân, kế 

hoạch tương lai của các gia đình...cũng là nguyên nhân giảm tỉ lệ sinh ở các cộng 

đồng Tày. 
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Tập quán sinh đẻ, chăm sóc trẻ sơ sinh và sản phụ: Cách chăm sóc thai chủ 

yếu vẫn dựa vào kinh nghiệm dân gian của những người gỉà truyền lại cho con 

cháu, đặc biệt là mẹ truyền cho con gái và con dâu, Theo đó là việc thường xuyên 

sử dụng các loại thuốc nam do thầy lang người Tày chế biến cả trong thời kỳ mang 

thai và sau khi sinh. 

Trước đây, khi hệ thống cơ sở y tế của Nhà nước chưa được đầu tư đồng bộ 

đến tận xã như bây giờ và hoạt động tuyên truyền về an toàn vệ sinh y tế, sinh đẻ 

chưa được quan tâm đúng mức nên việc người dân vẫn theo tập quán sinh đẻ tại nhà 

là điều dễ hiểu. Nay, với sự phát triển của xã hội, sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật 

đã thúc đẩy y tế tiến một bước dài trong việc chăm sóc sức khỏe và chữa bệnh cho 

người dân. Bên cạnh đó, việc tuyên truyền sức khỏe sinh sản được thực hiện liên 

tục, bằng nhiều hình thức và phương pháp khác nhau thông qua nhiều phương tiện 

truyền thông đã làm thay đổi nhận thức của người dân địa phương đối với vấn đề sử 

dụng dịch vụ y tế và đến khám bệnh, sinh đẻ tại cơ sở y tế của Nhà nước. 

Điều chúng tôi thấy không có nhiều biến đổi trong sinh đẻ của người Tày nơi 

đây chính là các nghi lễ liên quan đến chăm sóc trẻ sơ sinh và sản phụ. Những nghi lễ 

như cắm taleo, lễ ra bếp (oóc khọ), lễ cúng mụ và đặt tên (văn tôốc lổm), lễ cúng ma 

làm hại (phi luông)...đến nay vẫn được thực hiện tuần tự, đầy đủ. Bên cạnh đó, việc 

kiêng kỵ lên nhà chính, nơi có bàn thờ ma nhà khi chưa làm lễ ra bếp vẫn được duy 

trì, bởi vậy sau khi từ bệnh viện về, sản phụ vẫn nghỉ trong gian bếp để xông nóng 

bằng lửa, đến khi làm lễ ra bếp mới thôi không ở gian đó nữa. Chúng tôi cho rằng, lý 

do các tập quán và nghi lễ này ít biến đổi là bởi vì tri thức địa phương trong việc 

chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh đến nay vẫn còn hữu dụng, điều đó được chứng minh 

trong đời sống. Hơn nữa, kiêng kỵ về sinh đẻ vẫn được người dân coi trọng. 

Kiêng kỵ trong ăn uống: Những kiêng kỵ dành cho phụ nữ mang thai gần 

như mờ nhạt trong đời sống hiện nay. Việc ăn kiêng các thức ăn có nhớt như ốc, 

ếch, lươn, vì sợ dễ bị sảy thai... hoặc kiêng ăn đồ cay để tránh thai nhi bị nóng...nay 

ít thấy thực hiện. Thai phụ thường ăn nhiều loại thực phẩm khác nhau, kể cả những 

thứ trước đây kiêng.  
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Có thể thấy, mọi biến đổi chủ yếu diễn ra ở tập quán sinh đẻ, tức là chuyển 

từ hình thức sinh tại nhà sang sinh tại cơ sở y tế của Nhà nước. Bên cạnh đó, còn có 

sự thay đổi lớn về quan niệm sinh con và một số cách chăm sóc trẻ sơ sinh như cắt 

rốn, chôn nhau thai...Tuy nhiên, về cơ bản, các nghi lễ liên quan đến sinh đẻ hầu 

như vẫn được thực hiện như trước đây. 

* Biến đổi trong nghi lễ tang ma 

Có thể nói về cơ bản, hiện nay, tang ma của người Tày vẫn duy trì tổ chức 

theo cách thức truyền thống. Tuy nhiên, một số yếu tố đã biển đổi cho phù hợp với 

cuộc sống mới nên cũng có phần khác trước. 

Biến đổi về nhận thức: Trước đây, tang ma của người Tày thường diễn ra rất 

dài ngày từ 3 đến 7 ngày, kể từ khi thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về 

nếp sống mới, thời gian tổ chức đám tang đã được rút ngắn, một mặt để đảm bảo vệ 

sinh môi trường và sức khỏe cho người dân.  

Nghi thức và nghi lễ: Ngày xưa, các nghi thức và nghi lễ trong tang ma của 

người Tày thường diễn ra trong vài ngày. Người dân tuân thủ chặt chẽ trình tự của 

các nghi lễ, không bỏ sót một chi tiết nào. Có những nghi lễ diễn ra hàng đêm ròng 

như lễ cúng lợn  dâng rượu và thịt lợn bảy lần. Mỗi lần dâng rượu thịt như thế, thầy 

mo đọc các bài cúng khấn linh hồn người chết trong hai, ba tiếng [PL4, tr.171]. 

Tuy là một trong những thành tố văn hóa ít bị biến đổi nhất của tộc người do 

mục đích và giá trị tín ngưỡng của nó, nhưng các bài mo ma của người Tày ở Tỉnh   

Cao Bằng không nằm ngoài quỹ đạo của quá trình tiếp biến văn hóa, của sự thay đổi 

về niềm tin, lối sống. Hiện nay, đám ma của người Tày có xu hướng rút ngắn về 

thời gian tổ chức; các nghi lễ tang ma cũng giản lược dần nên trình tự các bài mo 

theo phong tục và tín ngưỡng truyền thống cũng bị thay đổi đáng kể. Vì đám ma chỉ 

diễn ra trong ít ngày nên các thầy mo gộp các bài mo lại để trình bày trong một 

đêm. Hơn nữa, với sự giao thoa, tiếp biến văn hóa ngày càng mạnh như ngày nay 

thì nội dung và lời mo cũng có phần pha trộn. Ví dụ, chúng ta có thể nghe thấy 

trong một số bài mo có xen lẫn đôi từ tiếng Việt. 
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Trước đây, người Tày vẫn dùng phổ biến kiểu quan tài bằng thân cây (dổi, 

nghiến...). Ngày nay, với pháp lệnh bảo vệ môi trường rừng, người dân không được 

khai thác gỗ tự do như trước nên cũng khó có thể duy trì sử dụng loại quan tài này. 

Bởi vậy, dù muốn hay không, đồng bào cũng phải sử dụng loại quan tài phổ biến 

bằng ván đóng như người Kinh [PL4, tr.171]. 

Ngay cả cách thức đến phúng viếng và đồ phúng viếng cũng có phần biến 

đổi. Đồ phúng viếng trước đây như lợn, gà, gạo, rượu...được thay thế bằng tiền. Các 

hình thức phúng viếng cũng được đơn giản hóa và hiện đại hơn. 

Bảng 12: Đồ lễ phúng viếng trong đám ma 

Hình thức phúng viếng Tần suất Tỷ lệ (%) 

Hiện vật 116 29.0 

Tiền mặt 284 71.0 

Tổng số 400 100 

(Nguồn từ kết quả xử lý phiếu điều tra năm 2016) 

Tập quán tương trợ: Tang ma xưa chỉ là việc của một nhà, có sự trợ giúp của 

bà con trong họ. Ngày nay, tang ma không phải là chuyện riêng của một gia đình 

hay dòng họ nữa, mà là việc của cả cộng đồng, trong đó vai trò của chính quyền địa 

phương và các tổ chức đoàn thể như Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ Nữ, Đoàn Thanh 

niên...là rất quan trọng. Khi trong làng có người qua đời, các tổ chức trên chủ động 

phối hợp với tang gia họp bàn để phân công giúp đỡ công việc. Các tổ chức đoàn 

thể trực tiếp tham gia hầu hết mọi việc như đào huyệt, dựng nhà mồ, mổ lợn, gà làm 

đồ cúng... Nhờ vậy, gia chủ được đỡ đần phần nào, có thời gian tập trung vào những 

việc cần sự hiện diện của người nhà hơn. 

3.1.4. Biến đổi về giáo dục 

3.1.4.1. Biến đổi trong các nội dung giáo dục 

Nếu như trước đây, giáo dục gia đình chủ yếu tập trung vào việc chú trọng 

về dạy người, dạy đạo đức, hướng về cội nguồn, gia đình, dòng họ (hướng nội), dạy 

sự tiếp nối tín ngưỡng truyền thống của dân tộc (thờ cúng, biết ơn tổ tiên...) thì hiện 
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nay nội dung này đã có những điều chỉnh theo các mức độ khác nhau. Về cơ bản, 

giáo dục gia đình vẫn thể hiện những kỳ vọng của cha mẹ vào con cái. Và sự kỳ 

vọng đó đã có những thay đổi theo hướng mong muốn con cái đạt được những giá 

trị thực tế hơn để có thể có cuộc sống thuận lợi hơn, chất lượng cao hơn. Sự kỳ 

vọng trên các phương diện đã bình đẳng cho cả con trai và con gái, gần như không 

có sự phân biệt trong giáo dục đối với nam và nữ.  

Từ thực tế đó, các nội dung giáo dục của gia đình chủ yếu tập trung vào các 

vấn đề: giáo dục ý thức học tập, lập nghiệp, cách thức ứng xử trong cuộc sống. Từ 

quá trình đi khảo sát thực tế, có thể giúp chúng ta khẳng định VHGĐ của người Tày 

đã có sự thay đổi, chuyển từ quan niệm con cái mang giá trị kinh tế (là sức lao 

động, đông con nhiều của…) sang quan niệm con cái mang giá trị tinh thần. Đầu tư 

cho con cái là đầu tư cho sự phát triển và hoàn thiện con người. Các gia đình nơi 

đây cũng tự ý thức rằng không học thì không biết phải làm gì. Vì vậy, con cái được 

đầu tư vào học tập để nâng cao nhận thức, học nghề để kiếm thêm thu nhập.  

Một điều đang khó khăn hiện nay ở đây đó là vấn đề giáo dục giới tính và kỹ 

năng sống chưa được chú trọng. Trẻ em chưa được hướng dẫn các kiến thức về tác 

hại của QHTD trước hôn nhân, ảnh hưởng đến sức khoẻ, tình cảm, danh dự, học 

tập... Một điều bất cập diễn ra, trẻ không được chú trọng giáo dục những lĩnh vực 

nhạy cảm trong khi thông tin đại chúng, sự du nhập của văn hóa phẩm thiếu lành 

mạnh, là nguyên nhân dẫn tới những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra. 

Việc giáo dục đạo lý và ứng xử vẫn là một nội dung giáo dục được các gia 

đình chú trọng. Về các ứng xử trong gia đình, mức độ quan tâm của cha mẹ thường 

tập trung ở các nội dung: quan tâm, chia sẻ các thành viên trong gia đình chiếm tỷ lệ 

cao Mong muốn con mình biết hiếu thảo, ngoan ngoãn, vị tha, nhân ái luôn là kỳ 

vọng của các bậc sinh thành. Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay, không phải gia đình 

nào cũng thực sự dành nhiều thời gian cho nội dung giáo dục này. Cũng có không ít 

cha mẹ quá coi trọng thành tích học tập mà xem nhẹ hoặc thậm chí bỏ qua giáo dục 

đạo đức cá nhân, giáo dục nhân cách cho trẻ. Một số cha mẹ gần như không quan 

tâm, thờ ơ, thậm chí còn né tránh trách nhiệm. Nhiều gia đình, bố mẹ đã dung túng 

cho tính tham lam, ích kỷ, ngang ngược, để con cái buông thả quá mức. Hiện tượng 
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không quan tâm vai trò của giáo dục gia đình đã góp phần phá vỡ nền tảng đạo đức 

gia đình. Một số gia đình có xu hướng thu hẹp phạm vi giáo dục, chủ yếu tập trung 

chú ý đến thành tích học tập hay sức khoẻ thể lực mà bỏ qua việc giáo dục phẩm 

chất đạo đức cá nhân, cách ứng xử trong các mối quan hệ với gia đình và cộng 

đồng. Tư tưởng dân chủ bình đẳng trong mối quan hệ cha mẹ và con cái đã khiến 

các bậc cha mẹ bớt khắt khe hơn trong việc nhìn nhận ứng xử của các con.  

3.1.4.2. Biến đổi trong các hình thức giáo dục 

Giáo dục con cái trong gia đình trước đây đề cao nguyên tắc “yêu cho roi 

cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”, do vậy, các hình thức giáo dục khắt khe thường 

được áp dụng. Khoảng cách giữa cha mẹ và con cái, đặc biệt là người cha luôn phải 

nới rộng để tạo nên quyền lực tuyệt đối, được xem là điều kiện để đảm bảo hiệu quả 

của giáo dục gia đình. Quan niệm trên đang có nhiều thay đổi, thể hiện trong các 

hình thức giáo dục gia đình không hoàn toàn mang tính chất khắt khe, cứng rắn như 

trước.  

Khảo sát về các biện pháp mà cha mẹ áp dụng khi con cái mắc lỗi, kết quả 

cho thấy, biện pháp giáo dục bằng cách đánh đòn của  gia đình đã ít được áp dụng. 

Điều này được giáo dục truyền thống cho là hình thức giáo dục ngăn ngừa tái phạm 

nhưng cũng lại chính là nguyên nhân dẫn tới sự xa cách của con cái. Chúng sẽ 

không dám gần gũi, chia sẻ. Sự đóng kín thông tin lại khiến trẻ dễ phạm sai lầm tiếp 

theo khi không kịp thời nhận được tư vấn của người lớn. Do vậy, trong bối cảnh 

hiện tại, việc áp dụng hình thức đánh đòn, nếu không thực sự cần thiết sẽ dễ gây tác 

dụng tiêu cực. Thay vào đó, chủ yếu là việc nhắc nhở, phân tích đúng sai, thông qua 

việc làm cụ thể,  đây là biện pháp chiếm tỷ lệ cao nhất khi cha mẹ áp dụng giáo dục 

trong gia đình, chiếm 63.25 %. Một hình thức khác được áp dụng là giáo dục qua 

sách vở, tỷ lệ này là 18.75 %. Hình thức này tuy không phổ biến nhưng sự xuất hiện 

của nó cho thấy, các bậc cha mẹ coi đây như một phương thức hỗ trợ giáo dục trong 

gia đình. Điều này xuất phát từ nhận thức ngày một rõ hơn về khả năng tác động 

của các hình thức giáo dục. Ngoài ra, người Tày còn áp dụng hình thức giáo dục 

bằng tình cảm, hình thức này cũng chiếm tỉ lệ là 18 %.  
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Bảng 13: Hình thức giáo dục trong gia đình 

Hình thức Số phiếu Tỷ lệ (%) 

Giáo dục qua việc làm cụ thể 253 63.25 

Giáo dục qua sách vở 75 18.75 

Giáo dục bằng tình cảm 72 18.0 

Giáo dục bằng răn đe, roi  0 0 

Ý  kiến khác 0 0 

Tổng 400 100 

(Nguồn từ kết quả xử lý phiếu điều tra năm 2016) 

3.1.4.3. Biến đổi về vai trò của các thành viên gia đình đối với việc giáo dục 

Trước đây, trong giáo dục gia đình, người quyết định các nội dung cũng như 

hình thức giáo dục là người đàn ông, người chủ gia đình. Nhưng ngày nay, do ảnh 

hưởng của nền kinh tế thị trường, quan niệm này đã thay đổi, xem bảng 13 dưới đây 

chúng ta sẽ thấy sự thay đổi đó: 

Bảng 14: Vai trò của các thành viên trong việc giáo dục con cái 

Hình thức Số phiếu Tỷ lệ (%) 

Bố  185 46.25 

Mẹ  164 41.0 

Ông Bà 51 12.75 

Người khác 0 0 

Tổng 400 100 

(Nguồn từ kết quả xử lý phiếu điều tra năm 2016) 

Kết quả khảo sát đã phản ánh một thực tế: việc giáo dục trong gia đình hiện 

nay được chia gần đều cho cả bốvà mẹ, với tỷ lệ bố: 46.25 % và mẹ: 41 %. Định 

hướng giáo dục con cái chuyển đổi theo hướng từ trách nhiệm của người chồng 
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sang trách nhiệm của cả người vợ. Vai trò người phụ nữ được đề cao, người phụ nữ 

được tham gia vào mọi lĩnh vực của gia đình cũng như xã hội. Việc người mẹ 

không những chỉ duy trì ảnh hưởng đến con cái bằng những tiếp xúc gần gũi trong 

sinh hoạt hàng ngày mà còn trực tiếp dạy con học tập là biểu hiện rõ nhất của sự 

thay đổi trong vai trò của các thành viên gia đình với việc giáo dục. Điều này xuất 

phát từ việc người phụ nữ ngày càng có trình độ cao hơn, có thể kèm cặp con cái 

học hành.  

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi không thể phủ nhận, còn có những khó 

khăn không nhỏ. Đó là sự mâu thuẫn trong các nội dung và hình thức giáo dục của 

bố và mẹ về kiến thức, quan điểm và phương pháp giáo dục là một trong những 

nguyên nhân gây khó khăn cho không ít gia đình. 

Mâu thuẫn chủ yếu xuất phát từ việc cha mẹ thường có xu hướng đưa ra 

cùng một lúc quá nhiều nội dung giáo dục cho con cái, thỏa mãn kỳ vọng ngày một 

tăng của cha mẹ về các con của mình. Mặt khác, người phụ nữ ở đây vốn dĩ là 

những người nông dân chân lấm tay bùn, do đó có sự bất cập trong nhận thức giữa 

mẹ và con… 

3.1.5. Biến đổi về ứng xử trong gia đình 

Trong bối cảnh VHGĐ của người Tày ở tỉnh Cao Bằng, khi cơ sở của hôn 

nhân đã thay đổi, một điều tất yếu là giá trị bình đẳng đã được khẳng định rõ rệt hơn 

về cả vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của mỗi thành viên trong gia đình. 

3.1.5.1. Biến đổi trong ứng xử vợ chồng 

Ngày nay, nhất là trong bối cảnh của nền kinh tế thị trường quan hệ vợ 

chồng trong các gia đình người Tày ở tỉnh Cao Bằng ít nhiều đã có sự thay đổi.  

Quan sát đời sống vợ chồng người Tày ở đây, chúng tôi thấy có một điều rất 

mới, đó là ở nhiều gia đình, tuy nhìn hình thức bên ngoài, người chồng là chủ, trụ 

cột, gia trưởng, nhưng trong thực tế, nếu người vợ giỏi giang hơn, năng động hơn-

có khả năng tạo thu nhập cao thì họ có thể làm chủ gia đình không những trên 

phương diện kinh tế, mà còn có tiếng nói quan trọng trong mọi hoạt động khác của 

gia đình. Tuy nhiên, trong những gia đình có hoàn cảnh như vậy, thì gia đình nhà 
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chồng vẫn cảm thấy tự hào, tôn trọng con dâu, chứ không cảm thấy rằng con trai 

của mình yếu thế. 

Khi kinh tế phát triển, đời sống có sự cải thiện. Mối quan hệ ứng xử vợ 

chồng đang có xu hướng đề cao giá trị bình đẳng. Việc tiếp nhận giá trị bình đẳng 

thể hiện ở sự thay đổi vai trò truyền thống của người phụ nữ và nam giới trong gia 

đình. Người phụ nữ có thể độc lập về kinh tế, đóng góp ngang bằng với người 

chồng vào kinh tế chung của gia đình.  

Giá trị dân chủ ngày càng được đề cao, thể hiện qua việc xu hướng ngày một 

tăng của việc người vợ được hỏi ý kiến, thậm chí được chủ động quyết định những 

vấn đề cơ bản của gia đình. Trong truyền thống, người đàn ông vẫn giữ vai trò 

quyết định trong các công việc lớn như mua nhà, sắm thiết bị, khách khứa...nhưng 

tỷ lệ này đang dần bị thu hẹp để khẳng định quyền quyết định của người vợ.  

Bên cạnh giá trị bình đẳng, dân chủ được phát huy thì sự chia sẻ và đồng 

thuận đối với công việc trong và ngoài gia đình của vợ chồng cũng được khẳng 

định. Rõ ràng, với sự xuất hiện của những mô hình người chủ gia đình như hiện nay 

thì vai trò truyền thống của người đàn ông bị phân hóa. Nếu như trước đây người 

chồng đóng vai trò là người đóng góp kinh tế chính của gia đình, người vợ đảm 

đương các công việc nội trợ, thì ngày nay hai vai trò này được chia sẻ cho nhau. 

Phụ nữ tham gia nhiều hơn vào các hoạt động xã hội, kinh tế gia đình, được tiếp cận 

nhiều hơn với các nguồn lực xã hội chứ không còn bó hẹp trong phạm vi không 

gian gia đình và các công việc nội trợ. Ngược lại, nam giới cũng biết chia sẻ nhiều 

hơn với vợ mình các công việc gia đình như: làm việc nhà, chăm sóc con cái.  

Nếu như, giá trị bình đẳng, dân chủ đang được xem như một bước tiến bộ 

trong quan hệ ứng xử vợ chồng, là những giá trị mới trong VHGĐ người Tày ở tỉnh 

Cao Bằng thì dòng chảy đối nghịch với nó là BLGĐ gia tăng. Hai vấn đề này, về lý 

thuyết dường như là đối lập và có xu hướng loại trừ nhau, nhưng trên thực tế, nó tồn 

tại trong mối quan hệ rất gắn bó với nhau.  

Nạn nhân của BLGĐ thường là phụ nữ và trẻ em, nhưng chủ yếu vẫn là phụ nữ 

với những hành vi như: dùng lời lẽ, ngôn ngữ lạm dụng, xúc phạm; hành động đe doạ, 
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đánh đập, giam giữ, kiểm soát về tài chính. Nhiều ý kiến cho rằng: chồng đánh vợ là 

điều khó tránh khỏi trong việc giữ gìn kỷ cương của gia đình, hoặc, ở một góc độ 

khác lại cho rằng: chỉ có đánh vợ mới bị coi là sử dụng bạo lực, các hình thức khác 

như chửi mắng, quản thúc, ép buộc QHTD...không bị coi là bạo lực. Những cách 

hiểu khác nhau đó lại chính là một trong những nguyên nhân nuôi dưỡng BLGĐ… 

3.1.5.2. Biến đổi trong ứng xử cha mẹ và con cái 

Những thay đổi trong ứng xử cha mẹ với con cái  chủ yếu được biểu hiện  

trên các phương diện như: cha mẹ hỏi ý kiến con cái trong các công việc quan 

trọng, trẻ vị thành niên có xu hướng phản ứng cha mẹ và độc lập trong các quyết 

định, vai trò của người mẹ ảnh hưởng đến con cái được khẳng định hơn, bữa cơm 

gia đình ít thường xuyên hơn và truyền thống trong gia đình đang có xu hướng giảm 

mạnh. 

Qua quá trình khảo sát, chúng tôi thấy, các công việc quan trọng trong gia 

đình như sản xuất kinh doanh, làm nhà, mua sắm tài sản, phân chia tài sản đều được 

hỏi ý kiến con cái . Điều này thể hiện sự thay đổi khá mạnh mẽ trong quan hệ ứng 

xử cha mẹ với con cái, khiến quan hệ giữa cha mẹ với con cái đang có xu huớng trở 

nên gần gũi, thân thiện, dân chủ và bình đẳng hơn. 

Nếu như việc cha mẹ lấy ý kiến của con cái trong các hoạt động chính của 

gia đình có xu hướng phổ biến hơn thì việc trẻ vị thành niên được chủ động quyết 

định nhiều vấn đề liên quan đến cá nhân các em có chiều hướng gia tăng. 

Những thay đổi  theo hướng bình đẳng hơn trong quan hệ cha mẹ và con cái 

chính là một trong những biểu hiện của quan niệm về chữ Hiếu đã có sự thay đổi. 

Về cơ bản, Hiếu nghĩa vẫn giữ nguyên những giá trị truyền thống theo hướng thể 

hiện sự tuân phục, kính trọng, biết ơn cha mẹ của con cái trên mọi phương diện. Nó 

vẫn là điểm quan trọng nhất điều tiết quan hệ con cái với cha mẹ. Kinh tế thị trường 

và hội nhập quốc tế đã mở ra nhiều cơ hội để phát triển kinh tế, cha mẹ có điều 

kiện, cơ hội để thể hiện tình yêu thương, trách nhiệm của mình đối với con cái cả về 

vật chất lẫn tinh thần; đồng thời, con cái có điều kiện (đặc biệt những người có học 

thức, có địa vị, làm ăn giỏi...) lo được cho ông bà, cha mẹ một cuộc sống đầy đủ, 
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ấm no. Tuy nhiên, cũng đặt ra không ít thách thức, nhiều gia đình có điều kiện kinh 

tế nên cha mẹ thường nuông chiều con cái một cách thái quá, làm cho con cái lười 

lao động, ham hưởng thụ. Một số gia đình thường chiều con bằng việc thỏa mãn 

tiền bạc hay những nhu cầu do con cái đặt ra, bất chấp nhu cầu đó có chính đáng 

hay không. Những việc làm đó của cha mẹ đã vô tình tạo ra tính ích kỷ cho con cái, 

bản thân chúng chỉ biết có mình, đôi khi cha mẹ lại là nạn nhân của những sự ích kỷ đó. 

Xu hướng thích ra ở riêng ngay từ khi mới lập gia đình ngày càng trở nên 

phổ biến, mô hình gia đình truyền thống nhiều thế hệ trong đó cùng chung sống có 

cả ông bà, cha mẹ lẫn con cái ngày càng giảm đi, dẫn đến không ít người già trở nên 

cô đơn, xa lạ ngay trong chính ngôi nhà của mình. Một số gia đình con cái coi việc 

chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ như một gánh nặng, đặc biệt đối với cha mẹ không có 

trợ cấp và bảo hiểm xã hội. Một số người khác lại nghĩ rằng, chỉ cần đóng góp tiền 

bạc để nuôi dưỡng cha mẹ là đã làm xong bổn phận của người con. Có những gia 

đình kinh tế khó khăn, điều kiện vật chất eo hẹp nên con cái không lui tới hoặc 

thường lảng tránh việc chăm sóc cha mẹ. Bên cạnh đó, nhiều người thuê giúp việc 

chăm sóc cha mẹ và khoán trắng cho giúp việc, để cha mẹ sống trong buồn tủi, cô đơn.  

Như vậy, một nét nổi bật trong VHGĐ của người Tày ở tỉnh Cao Bằng thể 

hiện ở mối quan hệ ứng xử giữa cha mẹ và con cái, đó là sự phai nhạt của tính tôn ti 

một chiều giữa cha mẹ đối với con cái. Bên cạnh đó, là sự xuất hiện những giá trị 

mới, đó là giá trị dân chủ, bình đẳng. Giá trị dân chủ và bình đẳng là điều con người 

luôn mong muốn vươn tới. Tuy nhiên, trong đạo lý ứng xử giữa cha mẹ và con cái, 

không thể có sự tự do và dân chủ tuyệt đối. Vì vậy, cần thiết có sự điều tiết quan hệ 

giữa tôn ty trật tự và tự do dân chủ chính là sự thể hiện văn hoá ứng xử và bản lĩnh 

của mỗi gia đình người Tày trong bối cảnh hiện nay. 

3.1.5.3. Biến đổi  ứng xử giữa  anh chị em trong gia đình 

Trong gia đình người Tày, từ xưa đến nay rất chú trọng quan hệ ứng xử giữa 

anh chị em ruột với nhau theo hướng thương yêu, đùm bọc, che chở. Với nhiều gia 

đình, anh cả và chị dâu trưởng thực sự là người nuôi các em trưởng thành và là 

người trực tiếp chăm lo phần hương hoả, thờ phụng gia tiên, làm điểm tựa và cầu 
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nối của các em trong gia đình. Quan hệ anh chị em trong các gia đình hiện nay về 

cơ bản vẫn giữ được nét truyền thống tốt đẹp. 

Anh chị em trong gia đình yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Điều đó được duy 

trì ổn định vì tính chất gần gũi của địa bàn cư trú và cơ sở kinh tế. Hoàn cảnh sống 

như vậy phần nào khắc phục được hiện tượng vốn được xem là phức tạp trong gia 

đình trước đây: đó là ứng xử giữa mẹ chồng nàng dâu, giữa chị dâu em chồng. Ngày 

xưa, gia đình chung sống nhiều thế hệ nên việc để ý những khác biệt nhỏ trong sinh 

hoạt cũng là điều kiện để gây mâu thuẫn. Quan hệ vì vậy mà khá nặng nề. Điều này 

dễ dẫn đến va chạm ngay cả giữa các anh em ruột với nhau. Nhiều gia đình vì thế 

mà trở nên xung đột khi đụng tới vấn đề phân chia quyền lợi và trách nhiệm.  

Nếu như quan hệ anh em ruột thay đổi theo hướng ít mang tính trách nhiệm 

với nhau hơn thì quan hệ giữa các con dâu và chị dâu em chồng lại thay đổi theo 

hướng ít mâu thuẫn hơn. Một phần, điều này do nhận thức của nhiều chị em tiến bộ 

hơn nhưng phần quan trọng vẫn là sự độc lập với nhau về quyền lợi kinh tế cũng 

như không cùng chung sống. Thực tế ứng xử hiện nay trong các gia đình đã chứng 

minh mối quan hệ hòa thuận, bình đẳng giữa anh chị em trong gia đình. 

3.1.5.4. Biến đổi trong ứng xử gia đình với cộng đồng 

Ứng xử gia đình với cộng đồng ở đây vẫn được duy trì theo các mối quan hệ 

tốt đẹp, tuy nhiên trong lòng nó cũng đã có sự biến đổi. Trong quá trình khảo sát 

thực tế, các gia đình thường tham gia vào các hoạt động cộng đồng như: tang ma, 

cưới xin, lễ hội…Kết quả khảo sát cho thấy: tỷ lệ các gia đình tham gia vào sinh 

hoạt cộng đồng thường xuyên là: 41%. Qua số liệu khảo sát cho thấy, bước đầu đã 

có sự thay đổi trong mối quan hệ cố kết cộng đồng. Ngày xưa cùng nhau ra đồng, 

cùng nhau sản xuất...dường như mối quan hệ cộng đồng gần gũi, thân thiết hơn. 

Nay do điều kiện làm việc, công việc làm không cùng nhau, mức sống khác nhau, 

vì thế quan hệ cộng đồng không gắn bó chặt chẽ như xưa, tần xuất thỉnh thoảng mới 

tham gia là 53.75 %. 
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Bảng 15: Tần suất tham gia các hoạt động cộng đồng của gia đình 

Hình thức Số phiếu Tỷ lệ (%) 

Thường xuyên 164 41.0 

Thỉnh thoảng 215 53.75 

Hiếm khi 31 7.75 

Không tham gia 0 0 

Tổng 400 100 

(Nguồn từ kết quả xử lý phiếu điều tra năm 2016) 

Các hoạt động giao tiếp với cộng đồng và xã hội xưa nay vốn được coi là của 

đàn ông trong gia đình cũng đang có xu hướng được chuyển dần cho người phụ nữ. 

Họ được đánh giá cao hơn khi trực tiếp tham gia các hoạt động mang tính chất giao 

tiếp ngoài xã hội. Điều này một phần thể hiện vai trò ngày một được đề cao của 

người phụ nữ, mặt khác thể hiện quan niệm của xã hội về sự phân biệt khu vực hoạt 

động cho vợ và chồng đã thay đổi.  

Không chỉ tham gia ngày càng nhiều hơn vào các hoạt động giao tiếp cộng 

đồng, người phụ nữ trong các gia đình còn là người trực tiếp đóng góp cho việc xây 

dựng các công trình công cộng. Trước đây, việc này thường do nam giới trực tiếp 

đóng góp bằng công sức, nay phần lớn chuyển sang đóng góp bằng tiền mặt. Người 

vợ, với tư cách là người quản lý tài chính trong gia đình lại thường là người trực 

tiếp quyết định việc đóng góp đối với các công trình này. Do đó, điều kiện tiếp xúc 

với các công việc liên quan đến chính quyền ngày một tăng lên đối với hầu hết chị 

em phụ nữ. Người vợ vì thế có nhiều lý do để dần phải làm quen với việc tiếp xúc 

với đoàn thể, chính quyền. Đây được xem là một sự thay đổi rất tích cực, khiến 

người phụ nữ ngày một nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí xã hội và trách nhiệm 

công dân của mình. Những vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người phụ 

nữ, vì vậy được chị em nhận thức ngày một rõ hơn. 

Có thể khẳng định rằng, những thay đổi trong phương thức sản xuất, trong 

điều kiện làm việc và thu nhập cũng như trong quan niệm xã hội dưới tác động của 
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quá trình đô thị hóa đã và đang làm biến đổi sâu sắc các mối quan hệ ứng xử trong 

gia đình với cộng đồng và xã hội. Tuy nhiên, làm thế nào để những nét văn hóa ứng 

xử tốt đẹp vẫn luôn có vai trò chi phối đối với mỗi gia đình, thiết nghĩ điều này đòi 

hỏi sự nỗ lực của mỗi người, mỗi gia đình và toàn xã hội.  

3.2. Đánh giá về sự biến đổi 

3.2.1. Những biến đổi tích cực 

* Những biến đổi tích cực về quan niệm trong hôn nhân 

Trong hôn nhân, độ tuổi kết hôn của nam nữ được tuân thủ theo Luật Hôn 

nhân và Gia đình, không có trường hợp kết hôn ở tuổi vị thành niên. Khi tiến tới 

hôn nhân, họ xin ý kiến cha mẹ, thế hệ trẻ luôn thể hiện sự kính trọng cha mẹ và 

tranh thủ sự đồng tình của cha mẹ. 

Quan niệm chọn bạn đời của người Tày cũng có thay đổi. Tiêu chuẩn quan 

trọng là người đó có việc làm ổn định, biết tính toán làm ăn và có đạo đức tốt.  

* Những biến đổi tích cực trong nghi lễ đám cưới 

Nghi lễ trong đám cưới của người Tày ở tỉnh Cao Bằng hiện nay có những 

biến đổi tích cực, phù hợp với sự phát triển và tiến bộ chung của xã hội biểu hiện cụ 

thể như sau:  

Bên cạnh nghi thức pháp lý, thì các nghi thức phong tục như dạm hỏi, xem 

ngày giờ, ăn hỏi, tổ chức lễ cưới của người Tày ở tỉnh Cao Bằng khi kết hôn vẫn rất 

được coi trọng, các số liệu xem Bảng 7 đã nói lên điều đó.  

Tuy nhiên, trong số các nghi thức phong tục thì tục thách cưới lại có xu hướng 

giảm một phần là do sự cảm thông của nhà gái và phần quan trọng hơn là do sự ảnh 

hưởng trong giao lưu văn hóa với người Việt và các tộc người khác nữa. Trong tục 

thách cưới của người Tày nói chung và người Tày ở tỉnh Cao Bằng nói riêng có một 

tục rất đẹp thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và “Nước mắt chảy xuôi”.  

Ngày xưa, hôn nhân thường bó hẹp trong làng xã, trong cùng  dân tộc thì 

ngày nay đã được mở rộng hơn nhiều ra các tộc khác. Nguyên tắc nội hôn tộc 

người, các tục môn đăng hộ đối, con quan lấy con quan, con dân lấy con dân là 
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những nguyên tắc bắt buộc phải tuân thủ trong các thời kỳ trước đây nay đều đã 

thay đổi. Hôn nhân của người Tày hiện nay có xu hướng gia tăng các cuộc hôn nhân 

hỗn hợp dân tộc. Chính hình thức hôn nhân này đã thúc đẩy mối quan hệ giữa các 

dân tộc. Trên cơ sở đó gia đình hỗn hợp dân tộc ra đời và điều này làm cho bức 

tranh dân tộc ở tỉnh Cao Bằng thêm đa dạng, cặp vợ chồng khác tộc này sẽ chuyển 

tải văn hoá cho nhau trong quá trình chung sống.  

* Biến đổi tích cực về các nghi lễ trong gia đình 

 - Thờ cúng tổ tiên: Trong quá trình khảo sát, chúng tôi có phỏng vấn một số 

người dân ở đây thì được biết:  

Hiện nay, khi đời sống kinh tế đã khá hơn, việc thờ cúng tổ tiên trong các 

ngày lễ tết, lễ cưới, mừng nhà mới...càng được chú ý hơn,  tổ chức lớn hơn. Bàn thờ 

tổ tiên được bày biện đẹp hơn, nhiều đồ thờ trang trọng hơn, thay cho sự đơn giản 

trước kia. Ngoài bàn thờ tổ tiên to, cao, đẹp, họ còn nhiều bàn thờ khác trong nhà 

hoặc ở trước nhà. Ngoài bát hương thờ tổ tiên trong nhà thì ở ngoài nhà, còn có một 

cái miếu nhỏ thờ thần đất, thổ công, thần núi...ở ngoài nhà (nguồn: PVS, NTH, Tày, 

cán bộ, 33 tuổi, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng).  

 - Các nghi lễ liên quan đến sản xuất và chu kỳ thời gian cũng có những biểu 

hiện tích cực, ngày nay do điều kiện về kinh tế và nhận thức được nâng lên thì 

người dân quan tâm hơn đến các nghi lễ này (xem Bảng 11). 

 - Nghi lễ tang ma: Nếu như trước kia việc tang lễ được tổ chức linh đình với 

vô vàn lễ nghi phức tạp, gây nhiều tốn kém cho gia đình thì ngày nay đã đơn giản 

hơn theo quy định của nếp sống mới vẫn trang trọng mà lại đảm bảo vệ sinh, tiết 

kiệm được cả thời gian, sức lực, tránh lãng phí về vật chất, mệt mỏi về tinh thần cho 

gia đình tang chủ.  

Trong thời gian chịu tang, con cháu phải tuân thủ nhiều kiêng kỵ. Ngày nay 

những kiêng kỵ ấy không còn nặng nề và khắt khe như trước. Con cháu vẫn có thể 

tham gia vào các hoạt động xã hội có tính chất vui vẻ, như lễ hội cộng đồng, lễ 

mừng nhà mới. 
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Về cách thức phúng viếng và đồ phúng viếng cũng có sự thay đổi. Nếu như 

trước đây, đồ phúng viếng có thể là thịt lợn, thịt gà, rượu, gạo, bánh.. thì ngày nay 

thay vào đó là việc phúng viếng bằng tiền chiếm tỷ lệ khá cao (xem Bảng 12). 

Ngày nay trên bàn thờ người chết đã thấy bầy nhiều thứ trái cây và hoa khác 

nhau để cúng. Điều này chứng tỏ đời sống tâm linh của người Tày ở tỉnh Cao Bằng 

đã có thay đổi tích cực, không chỉ trong quan niệm mà còn trong lễ vật cũng như 

hình thức thể hiện.  

* Biến đổi tích cực về giáo dục trong gia đình:  

Các nội dung và hình thức giáo dục trong gia đình ngày nay đa dạng và 

phong phú hơn, bố mẹ có thể lựa chọn cho con cái mình cái nào là phù hợp nhất.  

Vai trò của các thành viên trong gia đình đối với việc giáo dục con cái cũng 

có nhiều biến đổi tích cực, trách nhiệm  được chia cho cả Bố, Mẹ và Ông bà. Trong 

đó, vai trò của người mẹ cũng đã được đề cao hơn trước đây. 

3.2.2. Những biến đổi tiêu cực  

Bên cạnh những giá trị tích cực được bảo tồn thì một số biểu hiện trong văn 

hóa gia đình hiện nay của người Tày ở tỉnh Cao Bằng cũng không tránh khỏi các 

biến đổi tiêu cực còn tồn tại như sau: 

Về nghi lễ cưới xin: Trang phục cô dâu chú rể có mặc theo xu thế  hiện đại. 

Âm nhạc trong lễ cưới ngày nay thường là những bản nhạc hiện đại, họ ít còn hát 

sli, hát lượn như xưa nữa, để làm vui cho đám cưới, nhà nào khá giả thì thuê dàn  

hát karaoke với những bài hát mới, điệu nhảy mới. 

Ngày nay hầu hết khách đến dự tiệc cưới không được gia chủ ngồi tiếp, 

nhiều khi khách mời không ai biết ai, làm mất đi sự tự nhiên, thân thiện và vui vẻ 

trong đám cưới.  

Về tang ma: Thực hiện lễ tang theo nếp sống mới, không để người chết trong 

nhà quá 24 tiếng. Đó là sự hợp lý về mặt khoa học nhưng lại dẫn đến một nghịch lý 

về mặt văn hóa, đó là các bài khấn trong đám ma khó có cơ hội thực hiện đầy đủ giá 

trị của mình trong đời sống cộng đồng. Đồng  nghĩa là việc lưu truyền cho thế hệ 
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sau sẽ bị mai một dần đi, nó sẽ chỉ còn nằm trong sách, dành cho người nghiên cứu 

nhiều hơn là được tái hiện sinh động trong môi trường văn hóa của nó. 

Ứng xử trong gia đình: hiện nay ở tỉnh Cao Bằng đã xuất hiện các mối quan 

hệ ứng xử nhiều chiều, hoặc cha mẹ quan tâm, chăm sóc, giáo dục con cái rất ngặt 

nghèo, ép buộc con theo ý muốn của mình, hạn chế một số quyền và sự phát triển tự 

nhiên của con trẻ; hoặc cha mẹ chiều con cái quá mức, để cho trẻ tự quyết định mọi 

vấn đề cá nhân mà không có sự định hướng, chỉ bảo cần thiết. Cả hai kiểu ứng xử là 

nguồn gốc làm nảy sinh mâu thuẫn về ứng xử, lối sống, quan điểm sống. Suy nghĩ 

của con cái trong mối quan hệ với cha mẹ cũng có nhiều biến đổi: đòi hỏi sự bình 

đẳng, sự chia sẻ của con đối với cha mẹ giảm sút đi nhiều so với trước đây. Thêm 

vào đó, lối sống thực dụng, ích kỷ, đề cao cuộc sống hưởng thụ, tự do cá nhân là 

điều ít thấy trong VHGĐ trước đây, nay lại đang xuất hiện làm xói mòn nhiều giá 

trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của gia đình. Các mối quan hệ giữa các thành viên 

trong gia đình trở nên lỏng lẻo, con cái ít được sự quan tâm của cha mẹ, ông bà ít 

nhận được sự chăm sóc từ con cháu, luôn cảm thấy cô đơn, trống vắng. Vì vậy, cần 

thiết có sự điều hòa các mối quan hệ ứng xử theo hướng đảm bảo dân chủ, bình 

đẳng, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp truyền thống, tiếp nhận những giá trị 

mới nhằm xây dựng VHGĐ có ý nghĩa thiết thực. 

Tiểu kết 

Văn hóa gia đình của người Tày được thể hiện qua: quan niệm về hôn nhân, 

các nghi lễ trong gia đình, ứng xử và giáo dục trong gia đình…, mặc dù trải qua 

nhiều cuộc đấu tranh với thiên nhiên và xã hội vẫn mang bản sắc riêng. Đó là 

niềm tự hào của người Tày ở tỉnh Cao Bằng nói riêng và cũng là  đóng góp của dân 

tộc Tày nói chung vào kho tàng di sản văn hóa của cả dân tộc Việt Nam.  

Văn hóa gia đình người Tày Cao Bằng đang đứng trước những thay đổi khá 

mạnh mẽ. Từ những thay đổi về hình thái, cấu trúc, mô hình đến các chức năng cơ 

bản, văn hoá gia đình truyền thống của người Tày đang thể hiện rõ rệt nhất sự phân 

hoá theo hướng đa cấu trúc của mình. Văn hoá gia đình tồn tại dưới nhiều mô thức, 

mỗi biểu hiện thay đổi đều mang tính hợp lý nhất định, do những nguyên nhân 
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mang tính thời đại khiến sự thay đổi trong văn hoá gia đình người Tàyhiện nay là 

khó tránh khỏi. Sự thay đổi thể hiện rõ nhất trong quan hệ vợ chồng với sự được 

thừa nhận ngày một rõ rệt hơn vai trò người vợ. Những giá trị nhân văn của thời đại 

cùng với sự phát triển của kinh tế, nhận thức và thông tin truyền thông đã tạo nên sự 

thay đổi này. Trong sự giao thoa với văn hoá gia đình truyền thống, điều này không 

phải ngay lập tức tạo được sự hưởng ứng với những tác động hoàn toàn tích cực. 

Tuy nhiên, nhìn chung, có thể nhận thấy sự thay đổi chưa phải đã ở mức hoàn toàn 

biến đổi. Điều này khiến cho các gia đình người Tày về cơ bản vẫn giữ được những 

nét cơ bản của truyền thống. Vấn đề là ở chỗ, ngay sự thay đổi lại hàm chứa nhiều 

tích cực và những nét truyền thống lại đang bộc lộ những hạn chế so với sức ép của 

cuộc sống mới. Rất cần có sự điều chỉnh kịp thời để nhân rộng hơn lên những thay 

đổi tích cực và hạn chế những gì cản trở việc xây dựng mô hình gia đình người Tày 

mới. Do đó, việc dự báo xu hướng biến đổi của gia đình người Tày trong giai đoạn 

hiện nay sẽ là một cơ sở quan trọng để việc điều chỉnh trở nên đúng hướng hơn. 

Bản chất của việc điều chỉnh là hướng tới một mục tiêu cao nhất: xây dựng văn 

hóagia đình người Tày văn minh hiện đại nhưng không làm mất đi nét bản sắc của 

văn hoá truyền thống. 
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Chƣơng 4 

NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ BIẾN ĐỔI VĂN HOÁ GIA ĐÌNH 

TRUYỀN THỐNG CỦA NGƢỜI TÀY Ở TỈNH CAO BẰNG, DỰ BÁO 

XU HƢỚNG BIẾN ĐỔI VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA HIỆN NAY 

 

4.1. Những yếu tố tác động đến sự biến đổi văn hóa gia đình truyền 

thống của ngƣời Tày 

Văn hoá không phải là bất biến, mà luôn vận động, tiếp xúc, giao lưu, ảnh 

hưởng, biến đổi và thích ứng với điều kiện và hoàn cảnh mới, phù hợp với tâm lý và 

bản sắc văn hoá tộc người. Tuy nhiên mọi sự vận động và biến đổi bao giờ cũng bắt 

nguồn từ những tiền đề và những nguyên nhân cụ thể. Với người Tày ở tỉnh Cao 

Bằng, từ những năm đổi mới tới hiện nay, văn hoá gia đình chịu nhiều tác động 

mạnh mẽ của những vấn đề chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội, quá trình hội nhập và 

giao lưu văn hoá quốc tế. Theo đó, có thể lý giải sự biến đổi văn hoá gia đình của 

người Tày ở tỉnh Cao Bằng là do các yếu tố sau đây: 

4.1.1.Yếu tố chính trị-xã hội 

Từ năm 1986, Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo công cuộc 

đổi mới đất nước. Sau hơn hai mươi năm đổi mới, đất nước ta đã ra khỏi khủng 

hoảng, dần dần đi vào ổn định và có những bước phát triển, khởi sắc. 

Với đường lối đổi mới toàn diện, Đảng và Nhà nước ta đã có những chủ 

trương, chính sách cụ thể cho phát triển văn hóa, phát triển đời sống xã hội và con 

người. Nhiều chính sách về kinh tế (phát triển kinh tế nhiều thành phần, thực hiện 

chính sách khoán, giao ruộng đất lâu dài cho người sản xuất, tự do hóa giá cả thị 

trường, khuyến khích đầu tư, đổi mới công nghệ...) ra đời, tạo tiền đề cho các gia 

đình ở đô thị nói riêng và đất nước nói chung phát triển mạnh mẽ. Nghị quyết Hội 

nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ năm khóa VIII đề ra hàng loạt nhiệm vụ 

trong lĩnh vực văn hóa, hướng vào việc xây dựng con người về tư tưởng, đạo đức, 

lối sống...vấn đề gia đình được quan tâm nhiều hơn, có vị trí quan trọng trong chiến 

lược quốc gia, được nêu ra trong các Nghị quyết của Đại hội Đảng, của Quốc hội và 

được chính thức ghi nhận vào Hiến pháp. Luật Hôn nhân và gia đình qua các lần 



 122 

sửa chữa và bổ sung năm 1986, 2000 tác động mạnh mẽ đến gia đình và văn hóa gia 

đình. Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 đề cao vai trò của gia đình trong đời 

sống xã hội, giữ gìn và phát huy truyền thống và những phong tục, tập quán tốt đẹp 

của dân tộc Việt Nam, xóa bỏ những phong tục tập quán lạc hậu về hôn nhân và gia 

đình, để nâng cao trách nhiệm của công dân, Nhà nước, xã hội trong việc xây dựng, 

củng cố chế độ hôn nhân và gia đình Việt Nam. Gia đình được xác định là tế bào 

của xã hội, các đạo luật, các chính sách...về con người, về những hoạt động liên 

quan đến con người, đến gia đình đã được chỉnh sửa, bổ sung qua từng thời kỳ. Nhà 

nước ta có những chương trình nghiên cứu về văn hóa, về con người gắn với gia 

đình như Chương trình khoa học cấp Nhà nước KX-06 Văn hóa văn minh vì sự phát 

trỉến và tiến bộ xã hội. 

Các chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng và Nhà nước, kết hợp với 

công tác tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp, đối tượng trong nhân dân về xây 

dựng nông thôn mới và nếp sống văn hóa mới là yếu tố cơ bản tác động đến biến 

đổi trong các nghi lễ gia đình của người Tày. Các chủ trương, chính sách ấy đã thực 

sự đi vào cuộc sống của người dân, có sức mạnh to lớn làm chuyển biến mạnh mẽ 

quan niệm của người dân về nhiều mặt của cuộc sống văn hóa như: Luật bảo vệ, 

chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004; Luật bình đẳng giới năm 2006; Luật phòng, 

chống bạo lực gia đình năm 2007; Quyết định số 216/CP ngày 26/12/1961 về công 

tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình; Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai 

đoạn 2005-2010 và Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm 

nhìn 2030 (năm 2012)…Tác động của hệ thống luật pháp rõ nét nhất đến gia đình 

người Tày là Luật hôn nhân và gia đình, Quyết định 216/CP… 

Thực tế, chính sách kế hoạch hóa gia đình cũng chỉ có tác động trực tiếp 

đến gia đình người Tày từ những năm 90 của thế kỷ XX trở lại đây. Do tác động 

của chính sách kế hoạch hóa gia đình, trong khoảng hơn 10 năm trở lại đây, tỷ lệ 

tăng dân số của người Tày đã giảm. Chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình thực 

sự đi vào cuộc sống, tạo được sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và thực hiện 

của nhân dân. Điều này có tác động trực tiếp đến biến đổi về quy mô gia đình của 

người hiện nay. Quy mô gia đình có một hoặc hai con được chấp nhận ngày càng 
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rộng rãi. Cuộc vận động gia đình văn hóa, làng bản, tổ dân phố văn hóa đang trở 

thành phong trào phát triển ở hầu hết các địa phương, góp phần giữ gìn truyền 

thống văn hóa gia đình, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc và tạo nên 

những giá trị nhân văn mới. 

Chỉ thị số 46-CT/TU ngày 4/7/2005 của Tỉnh ủy Cao Bằng [89, tr.3] nêu rõ 

“Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động mọi gia đình tự nguyện, tự giác, tích 

cực thực hiện nếp sống văn minh; kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống 

tốt đẹp của gia đình Việt Nam gắn với những giá trị mới của gia đình trong xã hội 

phát triển; tích cực tham gia vào việc xây dựng hương ước, quy ước và thực hiện 

quy chế dân chủ ở cơ sở”; “Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động bảo vệ, chăm sóc 

sức khỏe nhân dân, dân số-kế hoạch hóa gia đình và xây dựng gia đình trong tình 

hình mới”. 

Những văn bản này ra đời đã có tác động trực tiếp đến nhận thức của người 

Tày và tác động đến sự thay đổi các mối quan hệ trong gia đình, tháo gỡ những 

ràng buộc của xã hội cũ đối với hôn nhân và gia đình, đặc biệt là những ràng buộc 

về kinh tế (thách cưới với nhiều lễ vật tốn kém tiền của), về tệ tảo hôn, cưỡng hôn, 

hôn nhân cận huyết…Luật hôn nhân và gia đình đã góp phần bảo lưu những giá trị 

tốt đẹp của gia đình truyền thống, khắc phục những hạn chế và tiếp thu những  giá 

trị tiến bộ của thời đại. Góp phần biến đổi gia đình của người Tày Cao Bằng theo 

xu hướng tiến bộ và thích ứng được với những biến đổi kinh tế-xã hội hiện nay. 

Từ lâu, Bộ Văn hóa-Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) đã 

phát động phong trào xây dựng gia đình văn hóa. Nhiều hội nghị, hội thảo về gia 

đình và liên quan đến gia đình được tổ chức ở các cấp, các ngành, các địa phương. 

Các đoàn thể, tổ chức phụ trách các vấn đề liên quan đến gia đình được thành lập. 

Các cuộc vận động, các đợt giáo dục về gia đình, các phong trào liên quan đến xây 

dựng gia đình văn hóa được tổ chức thường xuyên hơn. Các phong trào đền ơn 

đápnghĩa, xóa đói giảm nghèo, phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình...đã thu được 

những kết quả thiết thực. Các phương tiện thông tin đại chúng cũng tham gia rất đắc 

lực để phổ biến, tuyên truyền, cổ vũ cho hoạt động này. Nhiều sách báo, tạp chí 

chuyên đề về gia đình được xuất bản. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói 
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Việt Nam, các Đài Phát thanh và truyền hình địa phương đều có những chuyên mục 

đề cập đến gia đình, đề cao những giá trị truyền thống của văn hóa gia đình. 

Chỉ thị số 45-CT/TU ngày 13/5/2013 của Tỉnh ủy Cao Bằng nêu rõ: Tiếp tục 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 49-CT/TW, Chỉ thị 

số 46-CT/TU, luật Hôn nhân và gia đình, luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật 

Bình đẳng giới và các văn bản liên quan về gia đình và công tác gia đình dể nâng 

cao nhận thức về tầm quan trọng, vị trí và vai trò của gia đình và xây dựng gia đình 

trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ 

đạo của các cấp chính quyền đối với công tác gia đình…, kiện toàn, củng cố bộ máy 

quản lý nhà nước về công tác gia đình các cấp, thành lập ban chỉ đạo công tác gia 

đình cấp tỉnh, huyện và xã, bố trí ngân sách để đảm bảo điều kiện vật chất cho hoạt 

động công tác gia đình…[90, tr. 2].  

Công cuộc đổi mới về mọi mặt, thì tỉnh Cao Bằng nói chung và người Tày ở 

tỉnh Cao Bằng nói riêng cũng là nơi có biểu hiện các biến đổi đó, có ảnh hưởng trực 

tiếp đến các gia đình. Tuy còn nhiều thách thức đặt ra với gia đình ở nơi đây, song 

với hàng loạt chủ trương, chính sách, biện pháp thể hiện sự quan tâm của Đảng, 

Nhà nước với vấn đề gia đình đã và đang định hướng cho văn hóa gia đình phát 

triển bền vững hơn.  

4.1.2. Yếu tố kinh tế 

Yếu tố thứ hai tác động đến sự biến đổi văn hoá gia đình người Tày ở tỉnh 

Cao Bằng đó làdo tác động của các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế-xã hội 

của Nhà nước nói chung và tỉnh Cao Bằng nói riêng. Từ những năm đổi mới đến 

nay,  nhiều thành tựu rõ rệt về mặt kinh tế: Nhiều chính sách về kinh tế được ban 

hành; chuyển từ cơ chế quản lý tập trung, quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường, 

phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Tạo ra sự đa dạng của các hình thức sở hữu và cho phép sự bình đẳng giữa các 

thành phần kinh tế. Mọi cá nhân và nhóm xã hội có khả năng đều hướng vào mục 

tiêu làm giàu chân chính. Những “năng lực vượt trội” trong kinh tế đều được phát 

huy, năng lực cá nhân của con người được coi trọng.  



 125 

Quan hệ kinh tế-xã hội biến đổi mạnh mẽ, tác động sâu sắc đến gia đình 

cũng như xã hội. Việc hình thành những giá trị, chuẩn mực xã hội mới được biểu 

hiện ngay trong đời sống của gia đình và xã hội người Tày ở tỉnh Cao Bằng. Tư 

duy, lối sống, mức sống, chất lượng sống...có nhiều thay đổi, nhu cầu làm giàu, nhu 

cầu hưởng thụ ngày càng cao (cả về vật chất lẫn tinh thần). Môi trường văn hóa gia 

đình ở đây cũng có nhiều cải biến: Kiến trúc nội thất, xây dựng nhà cửa, tiện nghi 

đồ dùng gia đình chất lượng hơn, hiện đại hơn. Thực tế đã chứng minh sự tiêu thụ 

hàng gia dụng hàng năm ở tỉnh Cao Bằng tăng lên với tốc độ khá nhanh. Các tiện 

nghi, đồ dùng, cũng như các phương tiện truyền thông luôn luôn được cải tiến, đổi 

mới cả nội dung và hình thức, thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao về mọi mặt của các 

thành viên trong gia đình. 

Kinh tế thị trường và quá trình hội nhập đã mang lại cho người Tày những 

bước tiến về nhận thức trong đời sống, song cũng gây tác động tiêu cực không nhỏ 

đến đời sống văn hóa tinh thần của người Tày nơi đây. Cụ thể là trong các nghi lễ 

hôn nhân, tâm linh, đặc biệt là trong tang ma, sự lạm dụng đồng tiền một cách thái 

quá đã dần làm mất đi những giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp. Sự phát triển về 

kinh tế, quá trình phát triển du lịch tạo cơ hội cho người Tày giao lưu với các dân 

tộc khác, với khách du lịch trong và ngoài nước khiến cho người dân nhất là giới 

trẻ  ít mặn mà với văn hóa tinh thần truyền thống của cha ông để lại. 

Theo kết quả điều tra năm 2016, thu nhập bình quân một hộ mỗi năm 

khoảng 29-30 triệu đồng (nguồn PVS, HTL, 44 tuổi, Tày, cán bộ, thành phố Cao 

Bằng). Ngoài khả năng đa dạng hóa ngành nghề, việc bán đất hay được đền bù đất 

để giải phóng mặt bằng đã tạo nên những bước ngoặt trong cơ cấu kinh tế hộ gia 

đình. Ruộng vườn vốn là nơi tạo công ăn, việc làm ổn định cũng như thu nhập đều 

đặn của nhiều gia đình đã chuyển hóa thành đường, công trình thủy điện, khu đô 

thị, nhà máy, khu du lịch dịch vụ tổng hợp. Thu nhập kinh tế của gia đình tăng đột 

biến đồng thời sinh hoạt truyền thống của gia đình bị xáo trộn, thậm chí bị đảo lộn 

hoàn toàn. Sự xuất hiện của công nghiệp, dịch vụ và việc thu hẹp diện tích đất sản 

xuất nông nghiệp được xem là những nhân tố mới trong cơ sở kinh tế, trực tiếp tác 
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động đến nhu cầu nhân sự, phục vụ lao động đến sự phân bổ nguồn thu cũng như 

vai trò của các thành viên trong quan hệ gia đình. 

Quyết định số 1113/QĐ-UBND ngày 16/8/2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnh 

Cao Bằng về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình tỉnh Cao 

Bằng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 đã nêu rõ: nâng cao năng lực của gia đình trong 

phát triển kinh tế, ứng phó với thiên tai và khủng hoảng kinh tế; tạo việc làm, tăng 

thu nhập và phúc lợi, đặc biệt đối với các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và cận 

nghèo theo quy định...[99, tr.3].   

Kế hoạch trên cũng nên rõ: đẩy mạnh giáo dục, các kỹ năng sống, trách 

nhiệm thực hiện nếp sống văn minh, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở...Lồng ghép 

kiến thức xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; Phòng, chống 

bạo lực gia đình vào các chương trình giáo dục đào tạo phù hợp yêu cầu của từng 

cấp học. 

Theo Báo cáo đánh giá kết quả công tác năm 2016 của Tỉnh ủy tỉnh Cao 

Bằng [91]:  Năm 2016, kinh tế-xã hội của tỉnh tiếp tục có chuyển biến tích cực; kinh 

tế tiếp tục được duy trì tốc độ tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2015: có 15/17 

chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội thực hiện đạt và vượt so kế hoạch, trong đó nổi bật 

là: tổng sản lượng lương thực có hạt, thu ngân sách trên địa bàn; thu nhập bình quân 

đầu người, xây dựng xã đạt tiêu chí nông thôn mới. Môi trường kinh doanh được 

cải thiện, hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển và có mức 

tăng khá; kinh tế cửa khẩu được khai thác hiệu quả phát huy được tiềm năng lợi thế. 

Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được đầu tư, nhiều dự án hoàn thành đưa vào sử 

dụng và phát huy hiệu quả góp phần làm thay đổi diện mạo, mỹ quan đô thị và nông 

thôn. Tất nhiên đi liền với những mặt tích cực ấy là không ít những tác động tiêu 

cực đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có vấn đề văn hóa gia đình. Sự dễ 

dãi và cả sự yếu kém trong quy hoạch cùng với tư tưởng chạy theo lợi ích kinh tế 

trước mắt đã dẫn tới tình trạng sử dụng đất tùy tiện, lãng phí tác động mạnh đến 

công ăn việc làm, thu nhập và đời sống của gia đình người Tày ở tỉnh Cao Bằng. 

Không chỉ thế, việc phát triển kinh tế như hiện nay chưa có sự chuẩn bị  kỹ càng do 

đó gây ra áp lực lớn đối với cộng đồng, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến văn hóa 
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nói chung và văn hóa gia đình, cách ứng xử trong cộng đồng nói riêng. Khi xã hội 

truyền thống của người Tày chịu sự tác động của quá trình phát triển kinh tế, xã hội 

theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa một cách cưỡng bức thì tất yếu sẽ nảy 

sinh ra các hiện tượng lệch chuẩn. Hơn thế, trong xu thế toàn cầu hóa, quá trình 

giao thoa văn hóa cũng tác động mạnh đến mọi mặt đời sống của cộng đồng các dân 

tộc Việt Nam nói chung và cộng đồng người Tày nói riêng.  

4.1.3.Yếu tố văn hóa 

Các nhà nghiên cứu văn hóa đều thống nhất thừa nhận vai trò động lực của 

văn hóa đối với kinh tế, văn hóa là nhân tố thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, góp phần 

thay đổi nếp nghĩ, cách làm, kích thích sáng tạo, năng động. 

Mặt khác, do có sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, nên những hoạt động 

trong lĩnh vực văn hóa đã có khởi sắc. Hiện nay, khi giao lưu văn hóa được đẩy 

mạnh, các phương tiện thông tin đại chúng, các phương tiện nghe nhìn luôn đổi mới 

theo công nghệ hiện đại...làm cho đời sống văn hóa của mỗi gia đình của người Tày 

ở tỉnh Cao Bằng phong phú và đa dạng hơn. Mức hưởng thụ văn hóa của các gia 

đình cũng tăng cao. 

 Tỉnh Cao Bằng cũng là nơi chịu sự tác động của đô thị hoá, quá trình 

CNH-HĐH (cả mặt tích cực lẫn tiêu cực). Xã hội đô thị khẳng định vị trí của  cá 

nhân trong guồng máy kinh tế, tạo ra thu nhập cao hơn so với khu vực nông thôn. 

Từ đó cũng dẫn đến việc chi trả mức cao cho các nhu cầu sinh hoạt của cư dân và 

cácgia đình ở đây. Nhưng để tồn tại được người ta cũng phải có sự nỗ lực rất lớn: 

từ khả năng chuyên môn đến khả năng thích ứng. Sự phân tầng rõ rệt giữa các gia 

đình ở đây dẫn đến chất lượng cuộc sống cũng khác nhau...Tất cả những áp lực đó 

đòi hỏi các cá nhân, các gia đình cần chủ động tìm ra những hướng thích hợp để 

phát triển đời sống gia đình và văn hóa gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa hiện nay. 

Tuy nhiên bên cạnh những mặt được cũng còn không ít những hạn chế, văn 

hóa gia đình chịu ảnh hưởng của tốc độ đô thị hóa nhanh (Ví dụ: ô nhiễm môi 

trường, cân bằng sinh thái bị phá vỡ), hoặc chịu sự ảnh hưởng xu hướng thương mại 
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hóa (xuất hiện những sản phẩm văn hóa kém chất lượng, chạy theo thị hiếu thấp 

kém của một bộ phận dân cư...), chủ nghĩa cá nhân vị kỷ, nhiều hủ tục xuất hiện 

hoặc tái xuất hiện...đòi hỏi chủng ta phải xem xét cẩn thận và có hướng khắc phục. 

Văn hóa của người Tày cũng được Nhà nước, tỉnh quan tâm, chú ý nhiều. 

Văn hóa được quan niệm như là mục tiêu và động lực của sự phát triển kinh tế - xã 

hội. Đào tạo con người trở thành chiến lược của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. 

Nhất là trong đời sống đô thị hiện nay, sự bùng nổ của các phương tiện thông tin đã 

đem lại thuận lợi cho con người và xã hội, đem lại những hiệu quả về giáo dục cực 

kỳ to lớn. 

Đi đôi với phát triển về văn hoá, thì ở tỉnh Cao Bằng, với chủ trương coi giáo 

dục là vấn đề mấu chốt trong việc xây dựng xã hội và văn hoá gia đình đã có những 

bước tiến dài. Hệ thống giáo dục hàng năm đã đào tạo được một số lượng cán bộ có 

trình độ chuyên môn nghiệp vụ phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 

Quyết định số 1113/QĐ-UBND ngày 16/8/2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnh 

Cao Bằng về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình tỉnh Cao 

Bằng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 đã đưa ra những mục tiêu chung và mục tiêu cụ 

thể, đề cập đến những nội dung về công tác gia đình ở tỉnh Cao Bằng. Cụ thể: đến 

năm 2015 đạt 80 % và đến năm 2020 đạt 85 % gia đình đạt chuẩn gia đình văn 

hóa...[99, tr 3]. 

Lĩnh vực văn hóa-xã hội đạt được nhiều tiến bộ, chất lượng giáo dục-đào tạo, 

chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng; các chính sách an sinh xã hội và phúc 

lợi xã hội, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm…đạt được nhiều kết quả tích 

cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm. An ninh chính trị ổn định, quốc phòng-quân sự địa 

phương tiếp tục được củng cố, tăng cường, chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia 

được bảo vệ vững chắc. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thường 

xuyên được quan tâm, bộ máy cấp uỷ, chính quyền các cấp được củng cố, kiện toàn; 

hoạt động của các đoàn thể nhân dân có nhiều đổi mới, đáp ứng tốt hơn yêu cầu 

nhiệm vụ [91]. 

Những thay đổi trong quan hệ hôn nhân, tang ma...một phần do sự tác động 
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của chính sách về xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiến tiến đậm đà bản sắc dân tộc 

trên cơ sở bảo tồn và phát huy các giá trị tốt đẹp của văn hoá dân tộc Việt Nam nói 

chung và văn hoá của người Tày nói riêng.  

4.1.4.Yếu tố quốc tế 

Ngày nay, hội nhập kinh tế quốc tế đã trở thành một xu thế khách quan, tạo 

cho không ít các quốc gia có những bước phát triển vượt bậc đáng kinh ngạc. Nền 

kinh tế tri thức và cuộc cách mạng khoa học công nghệ đã tạo ra sức ép ngày càng 

cao đối với mọi quốc gia, trong đó có Việt Nam.  

Trong bối cảnh hội nhập khu vực, hội nhập quốc tế về kinh tế-xã hội và văn 

hoá, việc trao đổi hàng hoá thông qua thương mại, dịch vụ giữa các cửa khẩu chính 

ngạch và tiểu ngạch trong tỉnh Cao Bằng ngày càng khá sâu rộng. Nếu như trước 

đây nền kinh tế của người Tày mang nặng tính tự cung và tự cấp, việc trao đổi buôn 

bán chưa đóng vai trò quan trọng; thì hiện nay yếu tố hàng hoá trong sản xuất nông 

nghiệp đã bắt đầu trở thành mục đích hướng tới của sản xuất, chăn nuôi. Việc trao 

đổi, mua bán sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nhu yếu phẩm cần thiết ở 

chợ đóng vai trò quan trọng trong đời sống người dân ở đây.  

Gia đình là tế bào của xã hội, vì vậy, trong bối cảnh hội nhập chung của đất 

nước, những “tế bào” ấy của tỉnh Cao Bằng không thể đứng ngoài. Chúng ta đã 

tham gia hội nhập trên mọi phương diện việc nhận thức đầy đủ, kể cả những tác 

động tích cực cũng như tiêu cực tác động vào gia đình sẽ buộc chúng ta phải nắm rõ 

để chủ động, kể cả xây dựng, hoạch định chính sách cũng như triển khai các bước 

đi cụ thể để thực hiện những mục tiêu xây dựng văn hoá gia đình trong bối cảnh 

chung, trong môi trường "động" và"mở cửa". Có như vậy thì mới hạn chế những tác 

động tiêu cực đến gia đình, tránh khỏi nguy cơ tụt hậu, nhưng cũng vẫn phát huy 

được những tác động tích cực, giữ được bản sắc dân tộc và những đặc thù văn hoá 

của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. 

Thông qua hội nhập, phát triển kinh tế, các cá nhân, gia đình đều có nhiều 

cơ hội tiếp xúc, tiếp nhận và tham gia sâu hơn vào những yếu tố bên ngoài, có cơ 

hội để đánh giá giữa nội lực và ngoại lực. Phải hiểu yếu tố bên ngoài, yếu tố 
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ngoại lực là bộ phận hữu cơ trong sự phát triển chung của mỗi quốc gia, mỗi gia 

đình. Lịch sử đã chứng minh nhiều quốc gia, nhiều gia đình đã tận dụng tốt cơ 

hội để phát triển.  

Có thể thấy, những tác động của yếu tố quốc tế là rất quan trọng. Chúng giúp 

cho mỗi cá nhân, gia đình, cộng đồng có nhiều cơ hội, song cũng đặt ra không ít 

khó khăn. Khi tiếp nhận những yếu tố quốc tế, đòi hỏi phải có bản lĩnh. Trong văn 

hoá, trong gia đình cái “bản lĩnh” này hay chính là sức đề kháng càng yêu cầu được 

thể hiện. Học cái hay, cái tốt, cái thời thượng, cái văn minh nhưng không thể đánh 

mất mình. Nhất là, khi người ta chú trọng quá đến kinh tế, đến làm giàu thì cũng 

khó để đồng nhất phát triển kinh tế với phát triển văn hoá.  

Gia đình có nhiều chức năng, trong đó có chức năng kinh tế. Nhưng theo tác 

giả, chức năng lớn nhất, thiêng liêng nhất là chức năng giáo dục nhân cách con 

người được hình thành cơ bản từ nguồn gốc gia đình và giáo dục gia đình phải là 

chính, nhà trường hay xã hội sẽ tham gia hỗ trợ. Vì vậy, cho dù có làm kinh tế, có 

phát triển, có hội nhập, có chịu những tác động của yếu tố quốc tế đi chăng nữa thì 

gia đình vẫn phải có nhiệm vụ giữ gìn văn hóa gia đình, giữ gìn văn hoá dân tộc. 

Văn hóa gia đình của người Tày ở tỉnh Cao Bằng hiện nay phải biết tiếp thu cái 

mới, tôn vinh những giá trị mới nhưng vẫn cần lựu giữ những giá trị đã được thừa 

nhận, có như thế văn hoá gia đình mới giữ được vai trò to lớn của nó đối với việc 

phát triển nhân cách con người Việt Nam hiện đại. 

Công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo bắt 

nguồn từ đòi hỏi bức thiết của sự nghiệp xây dựng đất nước, làm cho dân giàu, 

nước mạnh. Chúng ta có thể hiểu dân giàu ờ đây là mỗi gia đình giàu có, ấm no, 

hạnh phúc. Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế tạo ra nhiều 

cơ hội và điều kiện để gia đình Việt Nam phát triển, đồng thời cũng đặt gia đình 

trước nhiều khó khăn, thách thức. Do đó xây dựng văn hóa gia đình là vấn đề ngày 

càng có ý nghĩa quan trọng, đòi hỏi sự quan tâm của toàn xã hội.  

Bên cạnh đó, trong xu thế hội nhập, do giao lưu kinh tế, văn hoá được mở 

rộng, nên văn hoá gia đình người Tày ở tỉnh Cao Bằng bị ảnh hưởng các yếu tố văn 
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hoá mới cũng ngày càng rõ nét, dẫn đến những thay đổi như đã trình bày ở phần 

3.1. Tuy nhiên, phải khẳng định rằng, các yếu tố văn hoá mới này không làm mất đi 

nét đẹp truyền thống trong văn hoá cổ truyền nói chung và văn hoá gia đình người 

Tày ở tỉnh Cao Bằng nói riêng. Trái lại, các yếu tố văn hoá mới này góp phần làm 

phong phú thêm bản sắc và giá trị văn hoá gia đình của người Tày ở tỉnh Cao Bằng.  

4.2.Dự báo xu hƣớng biến đổi 

Biến đổi xã hội nói chung và biến đổi của VHGĐ người Tày ở tỉnh Cao 

Bằng nói riêng là xu hướng tất yếu của quá trình đô thị hoá và CNH-HĐH. Sự hội 

nhập kinh tế và giao lưu văn hóa quốc tế cùng với những chủ trương phát triển kinh 

tế-văn hoá-xã hội của tỉnh Cao Bằng đã có tác động to lớn đến quá trình biến đổi 

của VHGĐ nơi đây. 

4.2.1.Về cấu trúc gia đình và văn hóa gia đình 

*Về qui mô gia đình 

Qui mô hộ gia đình sẽ giảm do thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hóa 

gia đình. Cuộc vận động khá thành công, mỗi cặp vợ chồng chỉ có 2 con.  

Qui mô hộ gia đình giảm đi như hiện nay, một mặt phản ánh sự tiến bộ trong 

nhận thức về dân số và phát triển của người dân, mặt khác cũng phản ánh sự tan rã 

của mô hình gia đình truyền thống, đa thế hệ đã từng tồn tại khá phổ biến trước đây. 

Nếu như gia đình trước đây tồn tại ba bốn thế hệ cùng chung sống dưới một mái 

nhà thì hiện nay, quy mô gia đình hiện đại đã ngày càng được thu nhỏ lại. Do tốc độ 

đô thị hoá, các thành viên gia đình thay đổi môi trường làm việc, tách khỏi gia đình. 

Đặc biệt, quy mô hộ gia đình giảm còn do xu hướng tăng lên của những người sống 

độc thân (do không muốn kết hôn, kết hôn nhưng không muốn sinh con, ly thân hay 

không tái hôn sau ly hôn...).  

Mức độ tăng thêm số lượng hộ gia đình chậm lại, quy mô gia đình ngày càng 

nhỏ đi. Số lượng gia đình mở rộng (nhiều thế hệ) ngày càng giảm, thay vào đó là sự 

phổ biến gia đình hạt nhân (02-03 thế hệ) (xem Bảng 1). Sự tồn tại và phát triển của 

hình thức gia đình hạt nhân là một xu hướng khách quan, gắn liền với cuộc sống 

của xã hội hiện đại. Tuy nhiên, sự phát triển của mô hình gia đình hạt nhân cũng 
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khiến cho việc chăm sóc, giáo dục con cái có nhiều thay đổi, việc phụng dưỡng cha 

mẹ già không được quan tâm đầy đủ, giảm khả năng bảo lưu các giá trị văn hóa 

truyền thống trong gia đình. Khi xã hội ngày càng phát triển, mỗi người đều bị cuốn 

theo công việc của riêng mình với mục đích kiếm thêm thu nhập, thời gian dành cho 

gia đình cũng vì vậy mà ngày càng ít đi. Con người như rơi vào vòng xoáy của 

đồng tiền và vị thế xã hội mà vô tình đánh mất đi tình cảm gia đình. Các thành viên 

ít quan tâm lo lắng đến nhau và ít giao tiếp với nhau hơn, mối quan hệ gia đình trở 

nên rời rạc, lỏng lẻo hơn. Đó cũng chính là những hạn chế mà mô hình gia đình này 

mang lại. 

*Về loại hình gia đình 

Với sự ảnh hưởng của quan niệm truyền thống, trong nhiều năm tới, gia đình 

của người Tày ở tỉnh Cao Bằng vẫn sẽ còn duy trì loại hình gia đình gia trưởng tuy 

nhiên không còn chiếm số lượng lớn như trước đây. Người đàn ông vẫn là trụ cột và 

chịu trách nhiệm chính đối với các vấn đề của gia đình. Xuất hiện thêm nhiều loại 

hình gia đình khác như gia đình đơn thân, gia đình khuyết thiếu, chỉ có bố hoặc mẹ 

sống với con sau ly hôn, ly thân hay goá bụa. Ngày càng có nhiều gia đình tồn tại 

theo kiểu “không hôn thú”, đây là các kiểu gia đình thiếu tổ chức chặt chẽ và không 

ổn định, không được đảm bảo về mặt pháp lý, ẩn chứa rất nhiều nguy cơ đổ vỡ và 

bất hạnh. Một loại gia đình khá đặc biệt đã bắt đầu xuất hiện, đó là gia đình của 

những người phụ nữ hoặc không có cơ hội được làm vợ, hoặc không muốn kết hôn 

nhưng lại muốn thực hiện quyền làm mẹ và nuôi con một mình.  

Những gia đình một thế hệ đang tăng lên ở những đôi vợ chồng trẻ chưa 

muốn sinh con (hoặc sinh con muộn) hoặc không muốn sinh con, họ lấy hạnh phúc 

đôi lứa làm mục đích chính của hôn nhân. Hiện tượng này ở đây chưa nhiều nhưng 

trong tương lai sẽ có xu hướng phát triển. 

Có thể nói, tính đa dạng, phong phú của các loại hình gia đình đang thay thế 

cho tính đồng nhất về khuôn mẫu của các gia đình trước giai đoạn đổi mới. 
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4.2.2.Về các chức năng của gia đình và văn hóa gia đình 

Các chức năng cơ bản của gia đình sẽ vẫn tiếp tục được duy trì. Chức năng 

sinh sản, tái sản xuất sức lao động của gia đình vẫn là yếu tố cơ bản tạo nên sự hình 

thành gia đình. Gia đình vẫn là đơn vị sản xuất và đơn vị tiêu dùng, là sự góp chung 

thành quả lao động của các thành viên. Gia đình vẫn là thiết chế quan trọng nhất để 

nuôi dạy con cái và là nơi đáp ứng các nhu cầu tâm lý tình cảm. Tuy nhiên, với 

người Tày ở tỉnh Cao Bằng xuất hiện những biểu hiện ngày một rõ rệt để dự báo 

một xu hướng thay đổi.  

Nhiều người chấp nhận gia đình không có con. Việc không có con có thể do 

nằm ngoài mong muốn của vợ chồng nhưng không làm đổ vỡ gia đình, thậm chí 

nhiều gia đình sẽ tự chủ động chọn giải pháp không sinh con. Việc sinh con trai hay 

con gái không còn mấy nặng nề. Điều này đồng nghĩa với việc vai trò của người 

phụ nữ trong xã hội đang được nâng cao, không nhất thiết phải có con trai, không 

nhất thiết phải nhiều con. Bản thân các gia đình đã tự nhận thức được giá trị của con 

cái trong cuộc sống, chứ không chỉ đơn thuần thực hiện theo qui định của chính 

sách dân số.  

Việc chăm sóc giáo dục trẻ em sẽ được chú trọng hơn. Tuy nhiên, vấn đề 

giáo dục được hỗ trợ bởi nhiều lực lượng khác, không bó hẹp trong phạm vi gia 

đình như trước đây nữa. Việc dạy học sẽ được chú trọng nhất trong các nội dung 

giáo dục. 

Chức năng kinh tế của gia đình sẽ dần theo hướng tôn trọng sự độc lập của 

các thành viên tham gia. Chức năng sản xuất của gia đình cũng suy giảm hoặc mất 

đi và chức năng tiêu dùng được tăng cường. Những tác động tiêu cực của quá trình 

đó đã tạo nên tệ nạn xã hội, hiện tượng trẻ em thất học và sa vào con đường hư 

hỏng, tình trạng cô đơn của người già, sự thiếu ổn định của cuộc sống gia đình, sự 

huỷ hoại và xói mòn của các quan hệ đạo đức trong đời sống gia đình và xã 

hội...Những vấn đề đó chưa thể giải quyết ngay bằng một vài biện pháp hành chính 

hay ngay cả những chính sách riêng biệt.  
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Chức năng thoả mãn các nhu cầu tâm lý, tình cảm của gia đình sẽ được ưu 

tiên hơn nhằm tạo ra sự cân bằng trong cuộc sống con người, giữa một bên là guồng 

quay kinh tế, một bên là nhu cầu về sự tĩnh tại của tâm hồn.  

4.2.3. Về vấn đề hôn nhân 

Do tập quán, tâm lý và sự hỗ trợ của Luật hôn nhân và gia đình, người dân 

nơi đây sẽ chọn hình thức hôn nhân có vợ có chồng, có hôn thú. Tỷ lệ người sống 

độc thân sẽ tăng nhưng chưa trở thành lối sống có ảnh hưởng rộng. Quyền chủ động 

quyết định hôn nhân sẽ tăng dựa trên tính dân chủ trong quan hệ gia đình xã hội, 

đặc biệt là vấn đề tình cảm lứa đôi được coi trọng, được xem là yếu tố quyết định 

hôn nhân. 

Tỷ lệ ly hôn, ly thân sẽ tăng, điều này có cơ sở từ sự kỳ vọng quá cao vào 

hôn nhân. Tỷ lệ ly hôn ngày càng gia tăng là một trong những biến đổi vừa mang 

tính tích cực, vừa mang tính tiêu cực. Có rất nhiều lý do khiến gia đình ngày nay có 

thể bị tan vỡ, ngoài những lý do bắt đầu từ những tác động tiêu cực của kinh tế thị 

trường, lối sống thực dụng đề cao vật chất, lối sống vị kỷ, cá nhân, ảnh hưởng của 

những tệ nạn xã hội, sức ép của cuộc sống căng thẳng...còn có những lý do bắt đầu 

từ chính những biến đổi mang tính tích cực của xã hội hiện đại.  

QHTD trước và ngoài hôn nhân sẽ tăng do quan niệm sống thay đổi, do tuổi 

kết hôn muộn và do gia đình đang mất dần chức năng kiểm soát tình dục. Quan 

niệm về sự coi trọng QHTD trong cuộc sống vợ chồng đã và đang thay đổi.  

Quan niệm “trời sinh voi, trời sinh cỏ” không còn, yêu cầu sinh con trai để 

“nối dõi tông đường” không còn giá trị độc tôn, số con sinh ngoài giá thú có xu 

hướng ngày càng tăng, số trẻ không nơi nương tựa do hậu quả của các cuộc ly hôn 

sẽ xuất hiện ngày một nhiều. 

4.2.4. Về ứng xử trong gia đình 

Xu hướng bình đẳng sẽ tiếp tục rõ rệt hơn trong quan hệ vợ chồng. Điều này 

xuất phát từ điều kiện làm việc, trình độ học vấn của phụ nữ ngày một nâng cao, 

đặc biệt là sự hỗ trợ của các chính sách của Đảng và nhà nước về nâng cao vai trò 

và vị trí của người phụ nữ.  
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Xu thế tăng cường mô hình người phụ nữ làm chủ gia đình, xã hội ngày càng 

phát triển, người phụ nữ ngày càng có nhiều cơ hội học hành, làm việc, nhiều người 

đã chứng tỏ năng lực của mình trên các lĩnh vực. Họ có kinh tế độc lập, có thu 

nhập, có địa vị xã hội không thua kém chồng thậm chí còn cao hơn chồng. Tuy 

nhiên, đây lại cũng chính là nguyên nhân dẫn đến nhiều mâu thuẫn trong quan hệ 

gia đình như: giáo dục con cái, quyền quyết định các công việc trong gia đình, mức 

độ tham gia các hoạt động xã hội. Trong tương quan với tư tưởng truyền thống, sự 

bình đẳng của người phụ nữ sẽ liên tục tạo nên mâu thuẫn với quyền lực của người 

đàn ông. Điều này nếu không được điều chỉnh sẽ dẫn đến bạo lực, ly thân, ly hôn và 

sự đổ vỡ. Độc lập về kinh tế trong vai trò của vợ và chồng một mặt thể hiện sự bình 

đẳng nhưng trong trường hợp quá độc lập sẽ không còn có sự thống nhất. Vị thế của 

người phụ nữ tăng đồng nghĩa với việc họ có nhiều cơ hội tham gia các công việc 

xã hội. Điều này khiến người vợ phải chủ động điều chỉnh để cân bằng cả hai vai 

trò. Sức ép lên đôi vai người phụ nữ sẽ nặng nề hơn. 

Quan hệ giữa các thành viên trong gia đình cũng sẽ mang xu hướng bình 

đẳng và dân chủ hơn. Trẻ em được chăm sóc tốt hơn, được tham gia ý kiến về các 

vấn đề gia đình hay được quyết định nhiều vấn đề liên quan đến cá nhân. Người cao 

tuổi vẫn sẽ là chỗ dựa cho con cái về cả vật chất lẫn tinh thần.  

Tuy nhiên, sự bình đẳng và dân chủ lại đang tạo nên những mâu thuẫn về 

quan niệm và lối sống giữa các thế hệ. Người cao tuổi không sống cùng con cái sẽ 

có xu hướng tăng lên, không nhận được sự chăm sóc trực tiếp từ con cái, do đó họ 

dễ rơi vào trạng thái cô đơn ngay trong gia đình của mình. 

Nếu như đối với các hộ gia đình trước giai đoạn đổi mới, quan hệ họ hàng 

mang tính gắn bó truyền thống nhiều hơn thì sau đổi mới, quan hệ này sẽ bớt đi tính 

lễ nghi, cứng nhắc, câu nệ với tôn ty trật tự, phân biệt nam nữ, nội ngoại. Quan hệ 

họ hàng sẽ chủ yếu hướng đến những hoạt động mang tính chất thiết thực nhằm 

giúp đỡ nhau và mang lại quyền lợi thực tế. 

4.2.5. Về giáo dục trong gia đình 
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Gia đình sẽ ngày một quan hệ chặt chẽ hơn với các thiết chế văn hoá, giáo 

dục, y tế. Điều này phù hợp với nhu cầu ngày một cao của việc nâng cao chất lượng 

cuộc sống.Các gia đình ngày một ý thức rõ hơn về vai trò của giáo dục cũng như 

các hoạt động chăm sóc sức khoẻ.Trong tương lai, nhu cầu của các gia đình được 

tham gia  các hoạt động văn hoá y tế, giáo dục sẽ tăng mạnh. Đây sẽ là cơ sở thuận 

lợi để nhà nước tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương xã hội hoá các hoạt 

động này. 

4.2.6. Về các nghi lễ trong gia đình 

Các hoạt động nghi lễ trong gia đình như tang ma, lễ tết, cúng giỗ...sẽ theo 

hướng điều chỉnh để giảm bớt màu sắc mê tín, hướng tới những giá trị gắn bó trực 

tiếp đến cuộc sống của con người. Yếu tố tâm linh tín ngưỡng sẽ còn tiếp tục được 

duy trì lâu dài trong đời sống tâm thức mỗi gia đình. Nó gắn với khát vọng được 

bảo vệ, che chở của con người, nhờ có niềm tin này, con người có thể điều chỉnh để 

cân bằng các hành vi của mình.  

4.3. Những vấn đề đặt ra hiện nay 

4.3.1. Những vấn đề đặt ra từ sự biến đổi của cấu trúc, chức năng gia đình 

người Tày 

4.3.1.1.Cơ cấu gia đình biến đổi theo hướng thu nhỏ về quy mô và đa dạng 

Thực trạng cơ cấu gia đình của người Tày ở tỉnh Cao Bằng theo kết quả 

nghiên cứu cho thấy loại hình gia đình hạt nhân (2 thế hệ) là: 41.0 % và gia đình mở 

rộng (3, 4 thế hệ) là 59.0 % (xem Bảng 1). Trong số gia đình mở rộng, chủ yếu là 

loại hình gia đình gốc mở rộng bao gồm bố mẹ sống cùng với con trai đã kết hôn.  

Số lượng hộ gia đình tăng nhanh ở hầu hết các địa bàn trong tỉnh và tỷ lệ 

giảm mức sinh ảnh hưởng đến quy mô hộ gia đình là từ sau những năm 1980 khi 

chương trình Dân số và Kế hoạch hóa gia đình hoạt động mạnh. Trái lại, trong giai 

đoạn trước đó, mặc dù mức sinh cao nhưng quy mô gia đình trung bình cao hơn các 

giai đoạn sau không đáng kể cho thấy hiện tượng tách hộ là nguyên nhân chủ yếu 

dẫn đến quy mô hộ gia đình nhỏ.  

Việc thực hiện Chỉ thị 100 năm 1981 và Nghị quyết 10 năm 1988 trong sản 
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xuất nông nghiệp chính là những bước tạo ra sự phù hợp giữa lực lượng sản xuất và 

quan hệ sản xuất. Hộ gia đình trở thành một đơn vị sản xuất tự chủ trong sử dụng 

ruộng đất, tư liệu sản xuất và bán sản phẩm. Tách hộ trở thành một phương tiện để 

tăng sở hữu đất đai là một trong những nguyên nhân thúc đẩy sự biến đổi của cơ 

cấu gia đình trong giai đoạn này. Sự biến đổi của cơ cấu gia đình theo hướng thu 

nhỏ về quy mô không chỉ là kết quả của việc giảm mức sinh, mà còn là kết quả của 

những tác động kinh tế-xã hội như chính sách đất đai ở nông thôn, miền núi... 

Cùng với sự biến đổi ý nghĩa của hôn nhân và gia đình theo xu hướng chú ý 

đến cá nhân, cơ cấu gia đình cũng có sự biến đổi rõ rệt. Quy mô gia đình ngày 

càng nhỏ và có nhiều loại hình gia đình (gia đình hạt nhân, gia đình mở rộng, gia 

đình hạt nhân khuyết thiếu). Nhìn chung, những đặc điểm biến đổi của cơ cấu gia 

đình cho thấy một bộ phận gia đình ở đây vào hoàn cảnh khôngphù hợp với quá 

trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Nhiều vấn đề đặt ra đối với bộ phận gia 

đình này như công ăn việc làm, bất bình đẳng giới trong phân công lao động, an 

sinh của các thành viên gia đình, đặc biệt là trẻ em và người già do những biến đổi 

của cơ cấu gia đình. 

4.3.1.2. Sự chuyển đổi ý nghĩa của hôn nhân và gia đình theo hướng chú ý 

đến cá nhân 

Nếu trong xã hội truyền thống, ý nghĩa và quyền lực của hôn nhân chủ yếu 

xoay quanh các nghĩa vụ xã hội thì với những tác động của biến đổi xã hội theo xu 

hướng hiện đại hóa, ý nghĩa của hôn nhân và gia đình của người Tày cũng đang 

trong quá trình biến đổi theo xu hướng chú ý đến cá nhân. Sự biến đổi này trong ý 

nghĩa của hôn nhân và gia đình được xem là khá phù hợp với xu hướng của quá 

trình hiện đại hóa. 

Sự chuyển đổi ý nghĩa của hôn nhân biểu hiện ở chỗ giảm vai trò của cha 

mẹ, họ hàng và tăng vai trò của cá nhân trong việc tìm hiểu và quyết định hôn nhân. 

Giảm kiểm soát của gia đình và xã hội đối với hôn nhân có nghĩa là thanh niên được 

tự chủ nhiều hơn trước và trong hôn nhân. Mặt trái của xu hướng này là hiện tượng 

quan hệ tình dục trước khi kết hôn, bạo lực gia đình và ly hôn có xu hướng tăng lên. 
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Những hiện tượng này gia tăng ở mức độ nào và  hậu quả của nó là những vấn đề 

đáng quan tâm nghiên cứu để thấy được tác động của hiện đại hóa. 

Cùng với sự phát triển của kinh tế thị trường, xu hướng kinh tế hóa trong các 

lễ nghi liên quan đến văn hoá gia đình có xu hướng tăng lên. Chỉ có một tỷ lệ rất 

nhỏ các cặp vợ chồng không tổ chức đám cưới và có xu hướng giảm trong các 

nhóm kết hôn gần đây. Việc tổ chức đám cưới tại nhà hàng, khách sạn trong nhóm 

kết hôn sau đổi mới tăng lên so với các giai đoạn trước, nhất là đối với các đám 

cưới ở thành phố, thị xã, thị trấn. Quà mừng đám cưới chủ yếu từ hiện vật sang quà 

mừng bằng tiền, nhất là giai đoạn sau đổi mới khi chuyển sang kinh tế thị trường. 

Mô hình tổ chức đám cưới chủ yếu là tổ chức tiệc mặn; đồ mừng đám cưới chủ yếu 

là mừng bằng hiện vật sang chủ yếu là mừng bằng tiền; và trong sự so sánh giữa chi 

phí và giá trị của quà mừng đám cưới cho thấy xu hướng kinh tế hóa trong việc tổ 

chức các đám cưới cũng đã và đang diễn ra trong tất cả các nghi lễ trong gia đình 

của người Tày ở tỉnh Cao Bằng.  

Những quy định của nhà nước về tổ chức đám cưới như thế nào hoặc những 

phê phán trên báo chí cho thấy xu hướng và những hậu quả xã hội của hiện tượng 

kinh tế hóa trong việc tổ chức đám cưới. Những hiện tượng này cho thấy tác động 

của kinh tế thị trường khuyến khích hành vi tiêu dùng trong gia đình. Sự tăng lên về 

mức sống nói chung không có nghĩa là đồng đều giữa các gia đình. Những chi phí 

phi kinh tế gia tăng trong việc tổ chức đám cưới có những hậu quả tiêu cực về nếp 

sống văn hóa. Nó trở thành gánh nặng đối với những gia đình nghèo hoặc thu nhập 

thấp, hoặc là đối với các gia đình ở vùng sâu, vùng xa... 

4.3.1.3. Vấn đề ứng xử trong gia đình (bạo lực, ly hôn…) 

Sự phát triển về kinh tế và đô thị hoá đã ít nhiều ảnh hướng đến đời sống gia 

đình của người Tày trong thời gian gần đây, khả năng nảy sinh bất đồng giữa vợ và 

chồng có thể xảy ra hầu như ở mọi lĩnh vực trong đời sống gia đình. Tuy nhiên, 

những vấn đề ứng xử giữa vợ và chồng, nuôi dạy con cái và kinh tế gia đình là 

những lĩnh vực tiềm năng nhất xảy ra mâu thuẫn vợ chồng. 
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Trong vấn đề kinh tế gia đình, mâu thuẫn vợ chồng xảy ra liên quan đến chi 

tiêu, thu nhập của hộ gia đình và việc làm của người vợ và người chồng...Mâu 

thuẫn vợ chồng trong quản lý chi tiêu có xu hướng tăng lên trong những hộ gia đình 

có thu nhập thấp. Rõ ràng đây là một vấn đề mà những hộ gia đình nghèo luôn phải 

đối mặt hàng ngày, gây ra sự căng thẳng trong quan hệ khi những nhu cầu cơ bản 

của gia đình không được đáp ứng. 

Mâu thuẫn vợ chồng về vấn đề nghề nghiệp của người vợ hoặc người chồng 

cũng là biểu hiện gián tiếp mâu thuẫn về thu nhập. Thu nhập là yếu tố cơ bản tạo 

nên cân bằng quyền lực vợ chồng. Khi người chồng là người kiếm thu nhập chính 

và muốn là người kiểm soát, quyết định chính các công việc trong gia đình cũng 

thường dẫn đến cuộc đấu tranh quyền lực giữa vợ và chồng. Trái lại, khi có sự đảo 

ngược vai trò, người vợ là người kiếm thu nhập chính, người chồng mặc cảm về vai 

trò của mình cũng làm cho mâu thuẫn vợ chồng gia tăng. 

Mâu thuẫn trong việc nuôi dạy con cái là một trong những vấn đề làm nảy 

sinh nhiều mâu thuẫn vợ chồng. Những mâu thuẫn này thể hiện sự khủng hoảng của 

sự chuyển đổi vai trò do việc thiếu kiến thức khi gia đình chuyển từ giai đoạn này 

đến giai đoạn khác trong các chu kỳ sống của gia đình. Hơn nữa, những giá trị gắn 

với con cái ngày nay cũng có sự thay đổi đòi hỏi sự đầu tư nhiều hơn về nguồn lực 

và thời gian dẫn đến sự căng thẳng vai trò của người bố và người mẹ trong chức 

năng xã hội hóa cũng làm tăng khả năng mâu thuẫn vợ chồng. 

Những biến đổi xã hội trong những năm gần đây khi chuyển sang kinh tế thị 

trường cũng có những tác động nhiều mặt đến đời sống gia đình. Gia đình rơi vào 

khủng hoảng do nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến ly hôn tăng lên. Trong những 

nguyên nhân nêu trên, ngoại tình và bạo lực của người chồng đối với người vợ là 

những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến ly hôn... 

4.3.1.4. Giáo dục đạo đức chưa được coi trọng, nhiều giá trị chuẩn mực  

không còn được đánh giá cao 

Như đã phân tích trong sự biến đổi chức năng giáo dục của gia đình, việc 

giáo dục hiện nay đang bị hiểu lệch thành học tập nên nhiều gia đình có xu hướng 
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chỉ chú trọng việc học tập mà chưa thực sự tiến hành giáo dục toàn diện. Điều này 

còn xuất phát từ tư tưởng dân chủ bình đẳng, muốn con cái được tự do, thoải mái 

hơn, do vậy, nhiều hành vi ứng xử của trẻ được chính các bậc cha mẹ đơn giản hoá 

khiến thái độ của con cái đối với cha mẹ đang có nhiều biểu hiện không đúng mực. 

Nhiều trẻ chưa được chuẩn bị tâm lý và kiến thức để có được thái độ ứng xử phù 

hợp trong những tình huống giao tiếp khác nhau.   

 Tiêu biểu phải kể đến sự đánh giá ngày một đơn giản hơn về các khái niệm 

trinh tiết, hiếu đễ, chung thuỷ, nữ công gia chánh, tề gia nội trợ, khoan dung vị tha, 

hy sinh chịu đựng...Đó là những giá trị chuẩn mực tạo nên sự bền vững cho hôn 

nhân và gia đình. Cho dù những quy định chặt chẽ và cứng nhắc của nội hàm các 

khái niệm trên có thể chi phối một mức độ nào đó tự do cá nhân của con người 

nhưng sự đơn giản hoá và không đánh giá cao những tiêu chí trên trong cuộc sống 

gia đình thực sự đang khiến nhiều cuộc hôn nhân đi đến tan vỡ. 

4.3.1.5. Các nghi lễ trong phạm vi gia đình có biểu hiện bị lạm dụng 

 Các nghi lễ, tôn giáo tín ngưỡng trong gia đình truyền thống của người 

Tàyđang có xu hướng được khôi phục lại mạnh mẽ nhằm tạo điểm tựa tinh thần cho 

các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, sự thái quá của nhiều gia đình đang khiến 

hoạt động này gây ảnh hưởng đến cuộc sống. Lễ lạt đầu năm quá nhiều gây tốn kém 

về vật chất, ảnh hưởng đến sản xuất lại chính là cơ sở dẫn đến mâu thuẫn gia đình. 

Đó là chưa kể đến các hoạt động chung của họ mạc như góp giỗ, xây nhà thờ họ, 

mừng thọ,...khiến nhiều gia đình bị phân biệt đối xử gây chia rẽ bè phái trong làng 

ngoài họ, làm giảm tính cố kết cộng đồng, đồng thời khiến các thành viên trong gia 

đình trở nên căng thẳng. 

4.3.1.6. Những vấn đề đặt ra từ sự biến đổi của chức năng gia đình người Tày 

- Từ sự biến đổi chức năng kinh tế: do tác động của công nghiệp hóa, hiệnđại 

hóa dẫn đến sự phân hóa của một sốít gia đình có đất đai, tài sản, mở rộng sản 

xuất…trở nên khá giả hơn với một số gia đình trở thành làm thuê, không có tài sản 

và mở rộng sản xuất.  

Với tư cách là một đơn vị tiêu dùng, các gia đình ở đây từ chủ yếu dùng 
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những sản phẩm do mình tự sản xuất ra tới việc tiêu dùng các sản phẩm do người 

khác làm ra nhiều hơn. 

- Từ sự biến đổi chức năng sinh đẻ của gia đình: các cặp vợ chồng chủ động 

về số con, thời điểm sinh con…và bên cạnh đó là sự gia tăng của quan hệ tình dục 

trước hôn nhân và ngoài hôn nhân.  

- Từ sự biến đổi chức năng xã hội hóa của gia đình: ngày nay họ có tư tưởng 

lấy giáo dục xã hội thay thế cho giáo dục gia đình, khiến cho chức năng giáo dục 

của gia đình bị giảm sút, tạo nên khoảng trống, ảnh hưởng đến nhân cách trẻ em, 

tạo nên khoảng trống trong quá trình chuyển tiếp từ truyền thống đến hiện tại.  

- Từ sự biến đổi chức năng tâm lý, tình cảm của gia đình: những biến đổi của 

cấu trúc gia đình người Tày đang gây thách thức , khó khăn cho việc thực hiện chức 

năng này của gia đình, đặc biệt là các gia đình trẻ, từ sự phát triển tình yêu sau hôn 

nhân, mối quan hệ giữa ông bà và con cháu, ứng xử giữa cha mẹ và con cái… 

 Với những vấn đề đặt ra như trên, gia đình người Tày ở Cao Bằng cần được 

định hướng tốt hơn để phát triển vững chắc trong giai đoạn hiện nay. 

4.3.2. Định hướng xây dựng và phát triển văn hóa gia đình người Tày ở 

tỉnh Cao Bằng trong thời kỳ hội nhập 

* Về kinh tế 

 Tiếp tục triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về kinh tế và an sinh 

xã hội. Bên cạnh chương trình trọng điểm là xoá đói giảm nghèo, về góc độ hỗ trợ 

phát triển kinh tế, Nhà nước vẫn đang tiếp tục triển khai các hoạt động khác như 

chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn, chương trình khám chữa bệnh miễn 

phí cho trẻ em dưới 6 tuổi, chương trình dạy nghề và hỗ trợ việc làm cho con 

thương binh liệt sỹ và bộ đội xuất ngũ, chương trình miễn giảm nhiều hình thức 

thuế và phí nông nghiệp...Các chương trình đã mang lại hiệu quả  tích cực cho việc 

nâng cao đời sống nhân dân, giúp cho các gia đình có nhiều điều kiện thuận lợi hơn 

trong sinh hoạt. 
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 Tuy nhiên, diện phủ của các chương trình vẫn còn chưa rộng rãi. Việc tiến 

hành các thủ tục để được tham gia chương trình còn nhiều phức tạp khiến nhiều hộ 

gia đình vẫn khó khăn trong việc được hưởng các chính sách ưu đãi, do vậy, rất cần 

thiết phải nhân rộng phạm vi áp dụng của chương trình, thời gian thực hiện chương 

trình, đơn giản hoá các thủ tục thực hiện chương trình và có chính sách hướng dẫn 

người dân chủ động tiếp cận cũng như kiểm tra hiệu quả các chương trình. 

 Tập trung các nguồn lực hỗ trợ kinh tế hộ gia đình. Việc hỗ trợ kinh tế hộ gia 

đình nên được chú ý bằng các hoạt động cụ thể như: cải tiến trang thiết bị phục vụ 

sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là các hoạt động sản xuất của phụ nữ, nhằm vừa 

nâng cao hiệu quả kinh tế, vừa giảm bớt sự nặng nề cực nhọc đối với lao động nữ, 

những người giữ vai trò chủ đạo trong việc giữ gìn hạnh phúc và sự hoà thuận trong 

gia đình cũng như giáo dục và chăm sóc trẻ em.  

Bên cạnh việc cải tiến công cụ sản xuất, việc hỗ trợ kinh tế hộ gia đình còn 

cần chú ý tới việc hướng dẫn các mô hình kinh tế hỗn hợp, sao cho các thành viên 

trong gia đình cùng có thể tham gia, hỗ trợ lẫn nhau và có thể tận dụng được mọi 

nguồn nhân lực trong gia đình tham gia lao động sản xuất, giảm thiểu tỷ lệ trẻ em 

hoặc người lớn phải xa gia đình, tham gia các hoạt động sản xuất mang tính thời vụ 

ngoài gia đình. 

* Về văn hoá-xã hội 

 - Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học về các giá trị của văn hoá gia đình truyền 

thống của người Tày. Việc xây dựng văn hoá gia đình giai đoạn nào cũng cần phải 

được thực hiện trên cơ sở đánh giá chính xác những giá trị đã định hình từ truyền 

thống. Việc đánh giá này phải được tiến hành trong nhiều thời điểm, dưới nhiều góc 

độ, bởi lẽ, tại các thời điểm nghiên cứu khác nhau, các chuẩn giá trị truyền thống có 

thể sẽ được khai thác không đồng nhất. Đến hiện tại từ truyền thống sẽ tạo sự liền 

mạch, không gây nên những đứt gãy dễ tạo ra những cú sốc văn hoá, khó được dư 

luận tiếp nhận. Việc nghiên cứu đầy đủ, dưới nhiều góc độ và công bố rộng rãi các 

kết quả nghiên cứu sẽ tạo nên được một sự định hướng dư luận biết yêu quý và trân 

trọng những giá trị truyền thống của gia đình.  
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- Tăng cường nêu gương gia đình tiêu biểu trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, những tấm gương gia đình tiêu biểu được vinh danh không phải chỉ có tác 

dụng định hướng, làm chuẩn cho các gia đình khác, nhân rộng mô hình trong cộng 

đồng mà nó còn phát huy tác dụng ngay trong chính gia đình đó. Khi đựơc vinh 

danh, mỗi gia đình sẽ luôn có ý thức giữ gìn và duy trì danh hiệu ấy. Mỗi người sẽ 

luôn ý thức về hành vi của mình khi đã được xem là chuẩn mực trong cộng đồng. 

Sự lan toả ảnh hưởng trong cộng đồng sẽ mang tác dụng giáo dục rất tốt. Truyền 

thống ứng xử của người Việt làm nên bản sắc văn hoá Việt cần phải được nhân rộng 

và giáo dục dưới các hình thức dễ tiếp nhận như thế. 

- Đổi mới quy trình thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình văn hoá. Đây 

là vấn đề cần tích cực điều chỉnh ngay. Phần trên đã phân tích về hiệu quả còn hạn 

chế, còn mang tính hình thức của phong trào.Do vậy, việc đổi mới quy trình thực 

hiện cuộc vận động là cấp thiết, tránh lãng phí công sức, tiền bạc và sự quan tâm 

của mọi cấp ngành vì hiệu quả chưa đi vào thực chất. 

Trước hết, việc vận động xây dựng gia đình văn hoá phải gắn với những 

quyền lợi và nghĩa vụ của từng hộ gia đình. Việc thực tế hoá các quyền lợi đi kèm 

danh hiệu phải đi kèm với một quy trình bình chọn hết sức chặt chẽ. Danh hiệu nào 

dễ đạt được, danh hiệu đó càng khó phát huy giá trị, do vậy, không nên khuyến 

khích việc nâng cao định mức phấn đấu tỷ lệ gia đình văn hoá. Không chỉ là vấn đề 

chạy theo định mức. Việc danh hiệu gia đình không đi sâu vào được trong ý thức tự 

giác của người dân còn do chính cách tôn vinh danh hiệu. Rất nhiều người được hỏi 

không hề biết đến việc gia đình mình được nhận danh hiệu. Một tỷ lệ không hiếm 

hoi hiện tượng giấy chứng nhận danh hiệu gia đình văn hoá được cán bộ dân phố 

nhét qua khe cửa nhà dân chính là nguyên nhân khiến việc nhận danh hiệu gia đình 

văn hoá không được người dân coi trọng. Những vấn đề này cần phải được thay đổi. 

Số lượng gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá trên địa bàn ít không có nghĩa là 

phong trào không gây được ảnh hưởng đến người dân. Cuộc vận động cần bắt đầu 

từ việc khơi dậy niềm tự hào và quyền lợi chính đáng của người dân. Những gia 

đình thực sự tiêu biểu, gương mẫu có thể không nhiều nhưng nếu biết tôn vinh và 
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nhân rộng, ảnh hưởng còn tốt hơn việc gia đình nào cũng nhận được danh hiệu gia 

đình văn hoá như hiện nay. 

- Đẩy mạnh các Câu lạc bộ gia đình văn hoá, Câu lạc bộ gia đình không bạo 

lực, Câu lạc bộ các gia đình tiến bộ...ở địa phương hoạt động hiệu quả. Câu lạc bộ 

là tổ chức tự nguyện của những người cùng sở thích. Yếu tố dân chủ này là cơ sở để 

các hoạt động câu lạc bộ mang tính tự nhiên, thoải mái. Những người cùng điều 

kiện, hoàn cảnh, sở thích có thể dễ dàng trao đổi và tạo điều kiện giúp đỡ. Sự giúp 

đỡ có thể trên phương diện vật chất, tinh thần hoặc đơn thuần chỉ là sự đồng cảm 

cũng có thể khiến các thành viên câu lạc bộ trở có thêm niềm động viên. các thành 

viên chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc giáo dục gia đình, giúp nhau phát triển kinh tế, 

tư vấn tình cảm, giúp nhau kiến thức chăm sóc và duy trì hạnh phúc gia đình. ít 

nhất, các câu lạc bộ cũng tạo nên được một định hướng dư luận mới về các vấn đề 

liên quan đến những giá trị tốt đẹp của gia đình, phù hợp với sự phát triển của thời đại. 

- Tăng cường các hoạt động văn hoá nghệ thuật về chủ đề gia đình, đề cao 

gia đình. Các hoạt động nhằm củng cố, xây dựng văn hoá gia đình cần được xác 

định là phải hướng tới người dân, đánh thức được ý thức phải bảo vệ và duy trì 

những giá trị văn hoá truyền thống trong gia đình Việt Nam hiện đại của người dân. 

Do vậy, về văn hoá-xã hội, các giải pháp nên tập trung vào trọng tâm này. Các hoạt 

động văn hoá nghệ thuật là một trong các nhóm hoạt động tác động đến người dân 

nhanh chóng do phù hợp với tập quán yêu văn học nghệ thuật của người Việt Nam. 

Việc đẩy mạnh các hoạt động này sẽ khiến công tác tuyên truyền được thực hiện tốt 

hơn, nhất là trong bối cảnh các phương tiện thông tin đại chúng đang tràn ngập 

những nội dung rất hẫp dẫn về một lối sống tự do, thoát ly gia đình và chỉ coi trọng 

giá trị vật chất.  

- Tích cực đổi mới việc thực hiện các  chương trình phòng chống bạo lực gia 

đình và bình đẳng giới. Trong bối cảnh hiện nay, vấn đề nóng bỏng của văn hoá ứng 

xử gia đình là việc dung hoà truyền thống và hiện đại. Những giá trị nhân văn hiện 

đại mang đến cho con người nhiều hỗ trợ nhưng lại vấp phải lực cản của văn hoá 

truyền thống. Xung đột nảy sinh là tất yếu. Bình đẳng giới và bạo lực gia đình là 

vấn đề tiêu biểu thể hiện sự xung đột mang tính thời đại trong ứng xử gia đình. 
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Các biện pháp thực hiện trong thời gian qua vẫn chủ yếu hướng đến công tác 

tuyên truyền vận động. Đây là vấn đề hàng đầu giúp người gây bạo lực hay người bị 

bạo lực nhận ra cách giải quyết vấn đề. Đây là giải pháp quan trọng nhưng không 

thể xem nhẹ các giải pháp khác như: giải pháp can thiệp, giải pháp vận động hoà 

giải, giải pháp bảo vệ và giải thoát, giải pháp đề phòng...  

Một giải pháp khác cần tăng cường để đổi mới công tác này chính là việc tác 

động mạnh mẽ đến người gây ra bạo lực. Đặc biệt, phải giúp cả người gây bạo lực 

lẫn người bị bạo lực có được kỹ năng ứng xử, kỹ năng trò chuyện, kỹ năng kiềm 

chế và điều chỉnh hành vi. Hơn hết, phải tác động đến cộng đồng dư luận xung 

quanh người gây bạo lực. Không thể để chính người bị bạo lực quan niệm rằng: 

việc bị bạo lực là điều hoàn toàn bình thường và phổ biến đối với xã hội Việt Nam. 

* Về giáo dục đào tạo 

- Tăng cường giáo dục luật pháp trong gia đình. Xã hội hiện đại ngày một đề 

cao vai trò của luật pháp. Mọi quan hệ được điều chỉnh bằng quan hệ luật pháp sẽ 

tạo nên sự đồng thuận, mang tính trật tự, làm cơ sở cho xã hội văn minh. Sống và 

làm việc theo luật pháp là điều kiện để các thành viên hoà nhập với cộng đồng. Việc 

giáo dục luật pháp có thể được thực hiện trong nhiều môi trường giáo dục khác 

nhau.Tuy nhiên, chỉ có thể thực hiện đồng bộ việc tăng cường giáo dục luật pháp 

trong tất cả các môi trường giáo dục mới có thể mang lại hiệu quả,trong đó, đặc biệt 

là giáo dục luật pháp trong gia đình. 

 Việc giáo dục luật pháp cần tập trung hướng tới những vấn đề về hành vi 

ứng xử, sao cho mỗi người ý thức đầy đủ nhất về trách nhiệm của mình.Tăng cường 

giáo dục luật pháp sẽ tránh được bạo lực gia đình, quan hệ ngoài hôn nhân, vi phạm 

tuổi kết hôn, vi phạm quyền trẻ em hay các vấn đề khác về thừa kế, chăm sóc người 

già... Đây là cơ sở để duy trì gia đình hạnh phúc, tiến bộ, bình đẳng, no ấm. 

- Chú trọng nội dung giáo dục văn hoá ứng xử, bổn phận và trách nhiệm gia 

đình trong nhà trường. Nếu như giáo dục luật pháp cần được tăng cuờng trong gia 

đình thì việc giáo dục văn hoá ứng xử, bổn phận và trách nhiệm của mỗi thành viên 

gia đình lại rất cần được tăng cường trong nhà trường. Điều này xuất phát từ một 
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thực tế trong nhận thức chung là: giáo dục luật pháp chủ yếu là nhiệm vụ của nhà 

trường và xã hội; giáo dục đạo lý, văn hoá ứng xử chủ yếu là việc của mỗi gia đình, 

phụ thuộc vào quan điểm giá trị của mỗi gia đình. Việc phân biệt như vậy khiến nội 

dung giáo dục luật pháp trong các gia đình thường được xem nhẹ, đồng thời mảng 

giáo dục văn hoá ứng xử, bổ phận trách nhiệm, đạo lý lại chưa được chú trọng nhiều 

trong giáo dục nhà trường. Với thế mạnh là kênh giáo dục chính thống, sự ảnh 

hưởng của chủ thể giáo dục đến đối tượng giáo dục theo hướng thuận chiều của quy 

trình sư phạm, người học tiếp nhận vấn đề theo một ý thức tự giác, khách quan, 

chương trình giáo dục văn hoá ứng xử ở phổ thông cần được tăng cường hơn nữa để 

người học nhận thức đầy đủ hơn về các quan hệ ứng xử. Các môn học trong nhà 

trường còn quá nặng về nội dung cung cấp kiến thức lý thuyết mà chưa hướng đến 

các vấn đề cụ thể của cuộc sống như kỹ năng sống, kỹ năng thích nghi hoàn cảnh, 

trách nhiệm của cha mẹ, nghĩa vụ của con cái. Các vấn đề về đạo lý, về nghi lễ, về 

nữ công gia chánh rất ít được chú trọng trong chương trình.Nếu có trong nội dung 

môn giáo dục công dân thì luôn bị xem như một môn phụ. Việc học cũng như dạy 

đều rất hình thức. Trong bối cảnh hiện nay, việc tăng cường giáo dục đạo lý, bổn 

phận trách nhiệm của con cái đối với ông bà, cha mẹ là rất cần thiết.Trên thực tế, 

các vấn đề tiêu cực của gia đình thường diễn ra theo chiều hướng sự vi phạm từ 

phía các con.  

- Tập huấn kỹ năng ứng xử trong gia đình cho các đối tượng chuẩn bị kết 

hôn. Cho dù độ tuổi kết hôn có tăng lên thì thời gian đó chủ yếu dành cho việc học 

tập nâng cao kiến thức chuyên môn, thiếu những kiến thức cơ bản về tổ chức cuộc 

sống và ứng xử gia đình. Chủ nhân của các gia đình tương lai có ít kiến thức về 

những nghi lễ truyền thống. Đơn giản nhất là các nghi thức truyền thống trong đám 

cưới. Đôi trẻ trong ngày này thường bị động hoàn toàn, rất lúng túng  trước việc 

làm lễ, thăm viếng họ hàng, ra mắt hai họ...Khi sống chung lại khó khăn khi phải 

thích nghi với những quy định ứng xử trong gia đình. Các ngày lễ lớn, trách nhiệm 

của con rể, con dâu; việc tổ chức cúng giỗ, các nghi thức thờ cúng, bài trí bàn thờ; 

những quy định trong tang ma, trong việc họ, trong nuôi dạy con cái... là những vấn 

đề dễ gây nên mâu thuẫn, khiến quan hệ gia đình, họ mạc có thể trở nên căng thẳng. 
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Do vậy, nên coi việc tập huấn cho các chủ nhân gia đình tương lai là một thủ tục bắt 

buộc khi cấp giấy chứng nhận kết hôn. Việc này tuy cũng đã có hướng dẫn nhưng 

hầu như không được thực hiện, do đó, đôi trẻ bước vào cuộc sống gia đình với rất ít 

những kiến thức cụ thể. 

- Tăng cường kiến thức về gia đình cho cán bộ cơ sở. Việc tăng cường kiến 

thức cho cán bộ văn hoá cơ sở có thể được thực hiện dưới hai hình thức: hình thức 

bồi dưỡng tập huấn ngắn hạn và đào tạo trong nhà trường. Những nghiên cứu thực 

địa của chúng tôi đã xác định được một số vấn đề mà các địa phương cho rằng họ 

có nhu cầu được nâng cao năng lực và đào tạo. Đó là các vấn đề về: 1) những kiến 

thức cơ bản về phong tục tập quán trong gia đình truyền thống, đặc biệt là các nghi 

thức, nghi lễ trong gia đình, 2) những kiến thức pháp luật có liên quan đến gia đình, 

3) những hướng dẫn nhằm phát triển kinh tế gia đình.   

Tuy nhiên, với từng đối tượng cụ thể làm công tác cơ sở thì ưu tiên về các 

khoá tập huấn của họ khác nhau.Với nhóm cán bộ chính quyền và cán bộ đoàn thể, 

cần tập huấn kiến thức về các kỹ năng như: kỹ năng thâm nhập quần chúng để kịp 

thời phát hiện những khó khăn và mâu thuẫn gia đình; kỹ năng nhận biết bản chất 

vấn đề; kỹ năng can thiệp và tư vấn tâm lý; kỹ năng thuyết phục, kỹ năng hoà giải, 

kỹ năng ra quyết định. 

Với nhóm cán bộ văn hoá cơ sở cần tập huấn kiến thức về các giá trị văn hoá 

gia đình truyền thống, các quy định truyền thống về ứng xử, về việc thực hiện nghi 

lễ trong tang ma cưới xin, lễ hội; kỹ năng tuyên truyền sao cho phù hợp với đối 

tượng; kỹ năng vận động quần chúng; kỹ năng tổ chức các hoạt động sinh hoạt cộng 

đồng. 

Để tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan ban ngành đoàn thể nhằm xây 

dựng một cơ chế phối hợp hiệu quả cho công tác củng cố, điều chỉnh và xây dựng 

văn hoá gia đình Việt Nam nói chung thì các ban ngành đoàn thể có liên quan làm 

công tác cơ sở  cần tham gia lớp tập huấn về phương pháp, kỹ năng xây dựng và 

làm việc nhóm. 
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Tiểu kết 

Trước những tác động của các yếu tố kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội...văn 

hóa gia đình người Tày ở tỉnh Cao Bằng có nhiều xáo trộn cần điều chỉnh. Việc 

điều chỉnh, củng cố và xây dựng văn hoá gia đình Việt Nam trong giai đoạn hiện 

nay là một tất yếu khi mà các giá trị nhân văn mới của thời đại đang tác động không 

ngừng đến quan niệm về các giá trị truyền thống. Việc điều chỉnh cần được đặt trên 

nền tảng nguyên tắc là quan điểm của Đảng và Nhà nước với vấn đề gia đình; là xu 

hướng đa mô hình, đa cấu trúc của gia đình hiện đại; là việc hướng tới mục tiêu 

phát triển con người toàn diện; là vấn đề bảo tồn văn hoá truyền thống mang đậm 

bản sắc Việt Nam. 

Vấn đề đặt ra qua thực trạng nghiên cứu về văn hóa gia đình người Tày ở 

tỉnh Cao Bằng là cần có sự điều chỉnh kịp thời những nhân tố tác động tích cực, chủ 

động phòng tránh các nhân tố tiêu cực, trên cơ sở các dự báo về xu hướng biến đổi 

VHGĐ trong tương lai. Qua kết quả nghiên cứu, có thể khẳng định giả thuyết 

nghiên cứu đưa ra ban đầu là đúng và khá phù hợp với thực tế, sự biến đổi VHGĐ 

của người Tày ở tỉnh Cao Bằng là một tất yếu khách quan. Những tác động đó có 

ảnh hưởng và sẽ làm biến đổi VHGĐ của người Tày theo chiều hướng gia đình hiện 

đại đan xen cả những mặt tích cực và tiêu cực. 

Cần thực hiện hàng loạt các biện pháp đồng bộ, cần được sự quan tâm thích 

đáng của chính quyền từ Trung ương tới địa phương thì mới có thể phát huy những 

giá trị truyền thống tốt đẹp của văn hóa gia đình người Tày ở tỉnh Cao Bằng. Xây 

dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, thật sự là tổ ấm của mỗi người, 

là tế bào lành mạnh của xã hội; là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và 

giáo dục nhân cách con người...tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc. 
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KẾT LUẬN 

Từ kết quả nghiên cứu về văn hóa gia đình của người Tày ở tỉnh Cao Bằng, 

chúng tôi rút ra các kết luận sau: 

1. Trên cơ sở khảo sát, điều tra tại địa bàn nghiên cứu và tập hợp các nguồn 

tư liệu đã công bố của các nhà khoa học, luận án tập trung mô tả, phân tích và làm 

sáng rõ về văn hóa gia đình của người Tày ở tỉnh Cao Bằng từ truyền thống đến 

hiện tại, nhằm khẳng định những giá trị tốt đẹp có sức lan tỏa lớn đến văn hoá của 

vùng. Luận án cũng chỉ ra những đặc điểm của văn hoá gia đình người Tày; góp 

phần bảo tồn, phát huy những yếu tố tốt đẹp phục vụ công cuộc xây dựng nông thôn 

mới trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Kết quả nghiên cứu trả lời các câu 

hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu đã đặt ra ở phần mở đầu của Luận án.  

2. Để nghiên cứu những thành tố trong văn hóa gia đình người Tày, chúng 

tôi đã sử dụng lý thuyết cấu trúc chức năng làm cơ sở đểnghiên cứu. Trong tiến 

trình đổi mới hiện nay, văn hóa gia đình nói chung và văn hóa gia đình của người 

Tày ở tỉnh Cao Bằng nói riêng đang có sự biến đổi ở tất cả các yếu tố (từ tập quán 

lao động sản xuất cho đến nghi lễ ma chay, cưới xin, từ thói quen ăn mặc cho đến 

các ngôn ngữ sử dụng trong gia đình và cộng đồng) cấu thành hệ thống tổng thể. 

Cũng do sự biến đổi đó nên không tránh khỏi tình trạng ở yếu tố này hay yếu tố kia, 

bộ phận này hay bộ phận khác có những bất ổn định do những chức năng cũ đang 

mất dần trong khi những chức năng mới lại chưa hình thành một cách đầy đủ. Tiếp 

cận quan điểm cấu trúc chức năng giúp cho tác giả phát hiện, cắt nghĩa những bất 

ổn, từ đó cố gắng đưa ra những giải pháp nhằm bảo đảm tính cân bằng và sự vận 

hành một cách có trật tự cho cả hệ thống. 

3. Gia đình và văn hóa gia đình đang là vấn đề được quan tâm chung của toàn 

nhân loại, thu hút sự nghiên cứu của nhiều ngành khoa học tại nhiều quốc gia và các 

tổ chức chính trị xã hội mang tầm quốc tế. Như vậy, khái niệm văn hóa gia đình là 

khái niệm khoa học của ngành văn hóa học, có nội hàm và ngoại diên rõ ràng, được 

định nghĩa một cách khoa học. Về mặt lý luận, luận án đã hệ thống lại các quan 

niệm về văn hóa gia đình, văn hóa gia đình được hiểu: Văn hóa gia đình là hệ thống 
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những giá trị, chuẩn mực khu biệt đặc thù điều tiết mối quan hệ giữa các thành viên 

trong gia đình và mối quan hệ giữa gia đình với xã hội, phảnánh bản chất của các 

hình thái gia đình đặc trưng cho các cộng đồng, các tộc người, các dân tộc và các 

khu vực khác nhau được hình thành và phát triển qua lịch sử lâu dài của đời sống 

gia đình, gắn liền với những điều kiện phát triển kinh tế, môi trường tự nhiên và xã 

hội.  

4. Văn hóa gia đình truyền thống của người Tày ở tỉnh Cao Bằng mang bản 

sắc riêng, được biểu hiện qua: quan niệm về hôn nhân, các nghi lễ trong gia đình, 

giáo dục và ứng xử trong gia đình…Trải qua thời gian dài thẩm thấu và lắng đọng, 

văn hoá gia đình truyền thống của người Tày đã tạo nên được một hệ chuẩn giá trị, 

giúp hình thành nhân cách và bản sắc văn hoá gia đình Việt Nam. Trong hệ chuẩn 

giá trị ấy, con người được đặc biệt nhấn mạnh ý thức và nghĩa vụ công dân của 

mình. Ý thức về trách nhiệm và nghĩa vụ lại là cơ sở tạo nên đức hy sinh, sự khoan 

dung và lòng vị tha...đó chính là chuẩn mực giá trị trong văn hoá gia đình truyền 

thống của người Tày ở tỉnh Cao Bằng, vì vậy, đã góp phần quan trọng tạo nên sự ổn 

định xã hội.   

5. Trong bối cảnh giao lưu, hội nhập kinh tế quốc tế đang diễn ra mạnh mẽ 

đã tác động tới mỗi gia đình người Tày ở tỉnh Cao Bằng hiện nay. Sự tăng cường 

giao lưu văn hóa giữa các vùng miền, các dân tộc, văn hóa gia đình người Tày ở 

tỉnh Cao Bằng hiện nay cũng thể hiện sự giao thoa sâu sắc và có nhiều biến đổi so 

với truyền thống, cụ thể như: biến đổi về quy mô gia đình, biến đổi ứng xử giữa các 

thành viên trong gia đình, biến đổi về vai trò của các thành viên trong giáo dục gia 

đình, biến đổi về các nghi lễ trong gia đình. Quan hệ ứng xử giữa các thế hệ trong 

gia đình cũng không còn là một chiều, sự truyền thụ các giá trị văn hoá, tri thức văn 

hoá cũng vậy…Qui mô gia đình có sự thay đổi, gia đình hạt nhân ngày càng chiếm 

ưu thế, những gia đình lớn, gia đình ba, bốn thế hệ ngày càng giảm. Cấu trúc gia 

đình dễ biến động, thiếu tính bền vững hơn do sự thay đổi trong quan niệm về hôn 

nhân, hạnh phúc, trách nhiệm với gia đình của các thành viên cũng như trong các 

chuẩn mực giá trị… 
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6. Sự biến đổi các giá trị trong văn hoá gia đình truyền thống người Tày ở 

tỉnh Cao Bằng chịu sự tác động từ nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan. 

Trong đó, một trong những nguyên nhân chính là từ các chính sách phát triển kinh 

tế-xã hội của Đảng và Nhà nước, sự tác động mạnh của nền kinh tế thị trường, giao 

lưu hội nhập kinh tế giữa các nền văn hóa. Điều này đã giúp cải thiện đáng kể đời 

sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhưng cũng gián tiếp làm thay đổi các giá 

trị văn hóa và kéo theo nhiều vấn đề phức tạp cần phải được toàn xã hội quan tâm 

và giải quyết.  

7. Sự biến đổi văn hóa đồng thời cũng là sự phát triển văn hóa từ truyền 

thống sang hiện đại. Trong quá trình biến đổi đó, có nhiều diễn biến phù hợp với 

quy luật chung của xã hội, tuy nhiên cũng có những diễn biến chưa phù hợp, làm 

tổn hại đến văn hóa truyền thống. Văn hóa gia đình của người Tày ở tỉnh Cao Bằng 

cũng không nằm ngoài quy luật đó, ngoài những yếu tố văn hóa tích cực tiếp thu 

trong quá trình biến đổi thì còn nhiều vấn đề hạn chế đặt ra hiện nay, cụ thể như: Tệ 

nạn xã hội thâm nhập, đe dọa các gia đình; biến đổi vai trò và chức năng của các 

thành viên trong văn hóa gia đình; giáo dục trong gia đình truyền thống; mối quan 

hệ, ứng xử với dòng họ, cộng đồng làng bản...đó là những vấn đề cần được giải 

quyết và gợi mở cho những nghiên cứu sau này. 

Trước thực tế đó, việc xây dựng một hệ giá trị mang tính định hướng, 

khuyến khích ý thức chủ động điều chỉnh của các gia đình theo hướng dung hoà 

quan điểm truyền thống và hiện đại, đổi mới nội dung và cách thức thực hiện cuộc 

vận động xây dựng gia đình văn hoá, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, đào 

tạo đội ngũ cán bộ cũng như tiếp tục triển khai các dự án hỗ trợ phát triển kinh tế 

gia đình...là những vấn đề trọng tâm cần tập trung. Việc định hướng xây dựng văn 

hoá gia đình Việt Nam nói chung trong thời kỳ đổi mới là hết sức cần thiết và hoàn 

toàn có thể thực hiện tốt nếu như có sự đồng thuận tham gia của nhiều lực lượng, 

đặc biệt trong điều kiện Đảng và Nhà nước đang quyết tâm tập trung thực hiện 

chiến lược gia đình Việt Nam. 
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PHỤ LỤC 1 

 BẢN ĐỒ 

 

1.1.BẢN ĐỒ TỈNH CAO BẰNG 
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PHỤ LỤC 2 

DANH SÁCH NGƢỜI CUNG CẤP TƢ LIỆU 

 
 

TT Họ và Tên Nghề nghiệp 
  Năm 

sinh 
Địa chỉ 

1. Nông Long Vĩnh Giáo viên 1976 Thạch An, Tỉnh   Cao Bằng 

2. Hà Thị Tuyên Làm ruộng 1976 Thạch An, Tỉnh   Cao Bằng 

3. Nông Văn Luân Thầy Tào 1969 Thạch An, Tỉnh   Cao Bằng 

4. Hà Thu Lý CB hưu trí 1951 Thạch An, Tỉnh   Cao Bằng 

5. Nông Ngọc Đạo CB hưu trí 1949 Thạch An, Tỉnh   Cao Bằng 

6. Nông Long Giang 
Cán bộ  

quản lý 
1978 Thạch An, Tỉnh   Cao Bằng 

7. Sầm Thị Hường Giáo viên 1978 Thạch An, Tỉnh   Cao Bằng 

8. Nông Thị Bười Làm ruộng 1946 Thạch An, Tỉnh   Cao Bằng 

9. Nông Thị Hoà CB hưu trí 1960 Bảo Lạc, Tỉnh   Cao Bằng 

10. Nguyễn Văn Quang 
Cán bộ  

quản lý  
1955 Bảo Lạc, Tỉnh   Cao Bằng 

11. Nguyễn Thị Hằng Cán bộ 1983 Bảo Lạc, Tỉnh   Cao Bằng 

12. Nguyễn Thị Nguyệt Giáo viên 1980 Bảo Lạc, Tỉnh   Cao Bằng 

13. Nông Thị Gái Giáo viên 1990 Bảo Lạc, Tỉnh   Cao Bằng 

14. Hoàng Thị Thu Lý Cán bộ 1973 Thành phố Cao Bằng 

15. Hoàng Cao Đức Cán bộ 1969 Thành phố Cao Bằng 

16. Hoàng Minh Hạnh Cán bộ 1972 Thành phố Cao Bằng 

17. Phạm Lê Minh Cán bộ 1976 Thành phố Cao Bằng 

18. Nông Hồng Huyên Cán bộ 1985 Thành phố Cao Bằng 

19. Triệu Thị Hằng Cán bộ 1976 Thành phố Cao Bằng 

20. Ngọc Văn Chắn 
Cán bộ  

quản lý 
1960 

Phó Giám đốc Sở VH,TT và DL 

tỉnh Cao Bằng 

21. Đặng Đình Đoàn Cán bộ 1969 Thành phố Cao Bằng 

22. Đinh Thị Điệt CB hưu trí 1945 Thành phố Cao Bằng 

23. Nông Văn Hiển Cán bộ 1980 Phục Hoà, Tỉnh   Cao Bằng 

24. Bế Đặng Chuyên Cán bộ 1965 Phục Hoà, Tỉnh   Cao Bằng 

25. Lâm Ngọc Cương Cán bộ 1967 Phục Hoà, Tỉnh   Cao Bằng 

26. Nông Tiến Thành Cán bộ 1983 Phục Hoà, Tỉnh   Cao Bằng 
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PHỤ LỤC 3 

MẪU PHIẾU HỎI Ý KIẾN 

 

PHẦN 1: THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA ÔNG (BÀ) 

 

1. Giới tính:    - Nam       - Nữ     

2. Tuổi:    - 18 đến 30   - 31 đến 50      

 - 51 đến 60   - 61 trở lên   

3. Tình trạng hôn nhân: 

 - Chưa kết hôn:          - Đã kết hôn:                  

4. Nghề nghiệp: 

 - Nông dân  

 - Công nhân  

 - Công chức, viên chức  

 - Kinh doanh  

 - Lực lượng vũ trang  

 - Học sinh, sinh viên  

 - Nghề khác  

5. Nơi cƣ trú: 

 - Huyện:………………………………………………………………….......... 

 - Xã:………………………………………………………………………........ 

 - Thôn/Bản)…………………………………………………………………… 

 

PHẦN 2: QUAN NIỆM VỀ GIA ĐÌNH VÀ TẬP QUÁN HÔN NHÂN 

6. Gia đình ông (bà) có mấy thế hệ cùng chung sống? 

 - Hai thế hệ                                                                                         

 - Ba thế hệ     

 - Bốn thế hệ  

7. Ông (bà) muốn gia đình có mấy đứa con? 

 - Từ 1 đến 2 con                    - Trên 2 con              

8. Theo ông (bà) sinh con trai, con gái có ý nghĩa nhƣ thế nào? 

 - Ý nghĩa như nhau  

 - Con trai quan trọng hơn con gái  
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9. Theo ông (bà) trong gia đình ai là ngƣời quyết định việc hôn nhân của con cái? 

 - Bố mẹ là người quyết định  

- Con cái là người quyết định  

 - Bố mẹ và con cái cùng bàn bạc  

10. Theo ông (bà) tuổi kết hôn phù hợp nhất là ? 

- Dưới 18 tuổi                       - Từ 18 tuổi đến 25 tuổi             

 - Từ 25 tuổi đến 30 tuổi        - Từ 30 tuổi trở lên                     

11. Theo ông (bà) tiêu chuẩn nào khi chọn vợ (chồng) là quan trọng nhất? 

 - Có công việc ổn định        - Ngoại hình ưa nhìn                   

 - Biết làm kinh tế               - Mạnh khỏe                           

 - Có học thức            - Gia đình khá giả                          

 - Phù hợp tính cách         - Biết chăm lo công việc gia đình   

12. Ông (bà) theo tiêu chí xây dựng gia đình nào? 

 - Vợ chồng bình đẳng, tôn trọng nhau  

 - Vợ phải tuân theo chồng, con cái tuân theo cha mẹ  

13. Gia đình ông (bà) thƣờng thực hiện các nghi lễ nào trong đám cƣới? 

 - Đăng ký                                                                                                     

 - Dạm hỏi  

 - Xem ngày, giờ                                                                                           

 - Thách cưới                                                                                                

 - Lễ ăn hỏi  

 - Lễ cưới   

 - Lễ lại mặt                                                   

14. Ông (bà) thích sử dụng trang phục truyền thống hay hiện đại trong lễ cƣới 

hiện nay? 

 - Trang phục hiện đại  

 - Trang phục truyền thống  

15. Theo ông (bà) quà mừng trong đám cƣới hiện nay nên theo hình thức nào? 

 - Hiện vật  

 - Tiền mặt  
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PHẦN 3: CÁC NGHI LỄ TRONG GIA ĐÌNH 

16. Gia đình ông (bà) những ai trong nhà? 

 - Thờ cúng tổ tiên                                                                                       

 - Thờ cúng thổ công, thổ địa                                                                      

 - Thờ cúng vua bếp                                                                                  

17. Trong một năm gia đình ông/bà thƣờng thực hiện những nghi lễ nào? 

 - Giỗ                                    

 - Rằm, mùng 1                                                 

 - Rằm tháng giêng  

 - Thanh minh                                

 - Đoan ngọ  

 - Rằm tháng 7                                                  

 - Trung thu                           

 - Tết cơm mới    

 - Cúng ông công, ông táo                                                                           

 - Tết Nguyên đán                                                                                        

18. Gia đình ông/bà thƣờng thực hiện những nghi lễ nào trong đám tang ? 

 - Lễ khâm liệm                                                                                             

 - Lễ nhập quan                                                                                             

 - Lễ dâng đèn hoa                                                                                        

 - Lễ thụ tang                                                                                                 

 - Lễ dâng cơm sớm chiều                                                                              

 - Lễ xiên đàn phá ngục                                                                                  

 - Lễ khai quang                                                                                             

 - Lễ thành phục                                                                                             

 - Lễ tiễn biệt người chết về với trời                                                              

 - Lễ tiễn thần thánh                                                                                       

 - Lễ đưa ma                                                                                                   

 - Lễ hạ huyệt                                                                                                  

 - Lễ mở cửa mộ                                                                                              
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19. Theo ông (bà) đồ phúng viếng trong đám ma hiện nay hình thức nào là tốt 

nhất? 

 - Hiện vật  

 - Tiền mặt  

 

PHẦN 4: GIÁO DỤC TRONG GIA ĐÌNH 

21. Ông (bà) giáo dục con cái trong gia đình theo hình thức nào dƣới đây?  

 - Giáo dục qua việc làm cụ thể                         

 - Giáo dục qua sách vở   

 - Giáo dục bằng tình cảm        

 - Giáo dục bằng răn đe, roi            

 - Ý kiến khác                  

22. Theo ông (bà) ai là ngƣời đóng vai trò chính trong việc giáo dục con cái? 

 - Bố  

 - Mẹ                    

 - Ông Bà                      

 - Người khác  

23. Những khó khăn ông (bà) gặp phải trong giáo dục con cái? 

Không đủ thời gian                    Mâu thuẫn về phương pháp giáo dục         

Không đủ kiến thức                    Mâu thuẫn về quan điểm giáo dục             

Kinh tế khó khăn                        Con cái không chấp nhận                           

Khác                                           Không gặp khó khăn gì                               
 

 

PHẦN 5: ỨNG XỬ TRONG GIA ĐÌNH 

24. Ông (bà) có chia sẻ công việc trong và ngoài gia đình với nhau không? 

Có                        Không                     Thỉnh thoảng                

25. Ông (bà) có tham gia các hoạt động cộng đồng không? (họp họ, giỗ họ, hội 

khuyến học của dòng họ...) 

 - Thường xuyên   - Thỉnh thoảng  

 - Hiếm khi    - Không   

 

Xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của ông (bà)
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PHỤ LỤC 4 

ẢNH 

 

 

 

Ảnh 1:  Nhà sàn của người Tày (Nguồn: facebook Cao Bằng nơi tôi sống) 

 

 

Ảnh 2: Nơi thờ thổ công của làng (Nguồn: facebook Cao Bằng nơi tôi sống) 
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Ảnh 3: Cô gái Tày (Nguồn: facebook Cao Bằng nơi tôi sống) 

 

 

Ảnh 4: Lễ ra cửa của cô dâu (Nguồn: Tác giả chụp tại đám cưới anh Lâm Ngọc 

Linh và chị Nguyễn Thu Hiền tại huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng ngày 24/1/2015) 
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Ảnh 5: Đại diện hai họ (Nguồn: Tác giả chụp tại đám cưới anh Lâm Ngọc Linh và 

chị Nguyễn Thu Hiền tại huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng ngày 24/1/2015) 
 

 

Ảnh 6: Cô dâu chú rể làm lễ gia tiên tại nhà chồng (Nguồn: Tác giả chụp tại 

 đám cưới anh Lâm Ngọc Linh và chị Nguyễn Thu Hiền tại huyện Phục Hòa,  

tỉnh Cao Bằng ngày 24/1/2015) 
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Ảnh 7: Quan lang đang báo cáo gia tiên tại nhà trai (Nguồn: Tác giả chụp tại đám 

cưới anh Lâm Ngọc Linh và chị Nguyễn Thu Hiền tại huyện Phục Hòa,  

tỉnh Cao Bằng ngày 24/1/2015) 
 

 

Ảnh 8: Mâm cỗ cưới (Nguồn: Tác giả chụp tại đám cưới anh Lâm Ngọc Linh và  

chị Nguyễn Thu Hiền tại huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng ngày 24/1/2015) 
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Ảnh 9: Lấy phần trong đám cưới (Nguồn: Tác giả chụp tại đám cưới anh Lâm Ngọc 

Linh và chị Nguyễn Thu Hiền tại huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng ngày 24/1/2015) 

 

 

Ảnh 10: Của hồi môn và quà mừng cưới (Nguồn: Tác giả chụp tại đám cưới  

anh Lâm Ngọc Linh và chị Nguyễn Thu Hiền tại huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng 

ngày 24/1/2015) 
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Ảnh 11: Cô dâu và chú rể (Nguồn: tác giả Lục Thị Thơ chụp tại đám cưới anh 

 Lục Văn Bé và chị HNT tại xã Đức Long, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng) 

 

 

Ảnh 12: Cô dâu, chú rể mời nước (Nguồn: tác giả Lục Thị Thơ chụp tại đám cưới 

anh Lục Văn Bé và chị HNT tại xã Đức Long, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng) 
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Ảnh 13: Đại diện họ nhà trai (Nguồn: tác giả Lục Thị Thơ chụp tại đám cưới  

anh Lục Văn Bé và chị HNT tại xã Đức Long, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng) 

 

 

Ảnh 14: Mâm cúng người quá cố (Nguồn: Tác giả chụp tại đám ma của chị HTN, 

khu phố Thầu, thành phố Cao Bằng, ngày 11/8/2015) 
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Ảnh 15: Mâm cúng người quá cố (Nguồn: Tác giả chụp tại đám ma của chị HTN, 

khu phố Thầu, thành phố Cao Bằng, ngày 11/8/2015) 

 

 

Ảnh 16: Thầy tào đang làm lễ (Nguồn: Tác giả chụp tại đám ma của chị HTN,  

khu phố Thầu, thành phố Cao Bằng, ngày 11/8/2015) 
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Ảnh 17: Họ hàng bên chồng đang làm lễ cúng người quá cố (Nguồn: Tác giả chụp 

tại đám ma của chị HTN, khu phố Thầu, thành phố Cao Bằng, ngày 11/8/2015) 

 

Ảnh 18: Chồng và con đang làm lễ mời cơm người quá cố (Nguồn: Tác giả chụp  

tại đám ma của chị HTN, khu phố Thầu, thành phố Cao Bằng, ngày 11/8/2015) 
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Ảnh 19: Chồng đang làm lễ mời cơm người quá cố (Nguồn: Tác giả chụp tại  

đám ma của chị HTN, khu phố Thầu, thành phố Cao Bằng, ngày 11/8/2015) 

 

 

Ảnh 20: Cây hoa, cây tiền trong đám ma (Nguồn: facebook Cao Bằng nơi tôi sống) 
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Ảnh 21: Mâm cúng trong lễ tảo mộ (Nguồn: facebook Cao Bằng nơi tôi sống) 

 

 

 

Ảnh 22: Mâm cúng trong lễ tảo mộ (Nguồn: facebook Cao Bằng nơi tôi sống) 
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Ảnh 23: Con cháu đang tảo mộ (Nguồn: Tác giả chụp tại lễ tảo mộ của gia đình  

tác giả tại thôn Phạc Slien, xã Vân Trình, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng) 

 

Ảnh 24: Lễ hội tranh đầu pháo (Nguồn: facebook Cao Bằng nơi tôi sống) 
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Ảnh 25: Lễ hội tranh đầu pháo (Nguồn: facebook Cao Bằng nơi tôi sống) 

 

 

 

Ảnh 26: Màn trình diễn hát Then của các cô gái dân tộc Tày 

 (Nguồn: tác giả Nông Long Giang chụp ngày 10/5/2016 tại Trường THCS 

 Đông Khê, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng) 
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Ảnh 27: Màn trình diễn đàn Tính của các cô gái Tày (Nguồn: tác giả Nông Long 

Giang chụp tại Lễ hội Tranh đầu pháo 2/2 âm lịch tại thị trấn Đông Khê, 

 huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng) 

 

 

Ảnh 28: Các cô gái Tày trong lễ hội mồng 2-2 

(Nguồn: facebook Cao Bằng nơi tôi sống) 
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Ảnh 29: Một số món ăn đặc sản của người Tày Cao Bằng 

(Nguồn: facebook Cao Bằng nơi tôi sống) 

 

 

Ảnh 30: Tục gói bánh gai trong ngày rằm tháng 7(Nguồn: Tác giả chụp tại gia đình 

anh Nông Long Vĩnh, thôn Phạc Slien, xã Vân Trình, huyện Thạch An,  

tỉnh Cao Bằng 
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PHỤ LỤC 5 
CÁC VĂN BẢN CỦA TỈNH CAO BẰNG LIÊN QUAN ĐẾN GIA ĐÌNH VÀ 

VĂN HÓA GIA ĐÌNH 
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